TÁJÉKOZTATÓ
A BSHE teljes jogú tagságának 2022. évi akciós feltételeiről és lehetőségeiről
Tisztelt Horgásztársunk!
Sokak számára ismert tény, hogy 2004-től Maconkán a létszámbővülés ütemezése érdekében
felvételi várakozólista került bevezetésre, így általában csak egy-három éves csúszással tudjuk
kielégíteni a teljes jogú tagfelvételre vonatkozó igényeket. A természetes fogyás visszapótlása
érdekében azonban az előző intézkedéssel párhuzamosan minden évben keretszámos,
nyilvános és kedvezményes tagfelvételi akciót is meghirdetünk. Az elmúlt évek tapasztalatai azt
igazolták, hogy elsősorban a már megismert, visszatérő törzsvendégeinkkel, alaptagjainkkal
érdemes betölteni az éves keretet. A változatos, sokszínű és a rekordpéldányokban is
kiemelkedően gazdag halállományt pedig ma már nem is kell bemutatni, mivel Maconka
tizenkilenc éve Magyarország legtöbb igazolt rekordfogással rendelkező horgászvize, pontyfogó
világcsúcsok büszke birtokosa. A BSHE Vezetősége úgy döntött, hogy a bevált rendszeren nem
változtat a 2022. évben sem. Így az akciós és ütemezett teljes jogú tagi felvételekhez bevezetett
kedvezmények köre megmarad, sőt folytatódik a 2012. évben beindított nyereménysorsolás is!
Ezzel a gesztussal előre is szeretnénk megköszönni, ha a jövő évtől már teljes jogú tagként
szavaznak nekünk bizalmat!
A 2022. évre a legfontosabb tudnivalók:
1.
2.
3.
4.

5.

Az új teljes jogú tagok száma limitált, így maximum 40 főnek biztosítunk felvételt.
A tagság akciós kiváltására 2022.01.05-2022.02.26-ig, normál ügymenet szerinti
kiváltására pedig 2022.02.27-2022.10.31-ig kerülhet sor.
Akciós kiváltásra kizárólag az jogosult, aki Maconkán váltja ki az egységes állami
horgászokmányt (éves állami horgászjegy + fogási napló).
A helyszíni adategyeztetési kötelezettség okán befizetésre átutalással nincs jogi
lehetőség, de a készpénzfizetés mellett lehetőség van a bankkártyával való fizetésre is.
Az OTP-, K&H-, MKB Széchenyi Pihenő Kártyát (benne valamennyi alszámla keretét)
szintén elfogadjuk.
A belső fizetési jogcímmegosztástól (egyesületi díjelemek, pénztárgépi tételek) függően
lehetséges a kombinált fizetés, de csak kétféle fizetőeszközzel.

2022-ben így a maconkai teljes jogú tagság akciós díja a felnőttek (legkorábban a tárgyévben
betöltendő 18. életévtől, illetve horgászvizsga birtokában, külön méltányosság esetén 15. évtől)
esetében maximum 104.300.- Ft, az ifjúsági korúak (horgászvizsga birtokában, legkorábban a
tárgyévben betöltendő 12. életévtől, méltányosság esetén 10. évtől) esetében maximum 34.300.- Ft.
2022.02.27-től a normál ügymenet szerinti díjszabás a felnőttek esetében maximum 114.300.- Ft,
az ifjúsági korúak esetében maximum 39.300.- Ft.
A kedvezményezett (1 botos) tagság feltételeit a BSHE Alapszabálya határozza meg, ideértve az
alanyi jogon jogosultak körét is. E forma kiemelten a Maconkán már teljes jogú tag horgászok közeli
hozzátartozói, a hölgyek, valamint az igazoltan fogyatékkal élők, illetve a 70. életévüket betöltött
sporttársak részére áll rendelkezésre. Ezen jogcím díja maximum 48.300 Ft.
Az itt feltüntetett díjak tartalmazzák az egységes állami horgászokmány (éves állami horgászjegy
és fogási napló, EÁH – 3300 Ft) és a rajta feltüntetett egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH –
3000 Ft) megfizetését díjait; továbbá az egyszeri halasítási tagdíj-hozzájárulást (ifjúságiak,
kedvezményezettek esetében annak első részletét), valamint az éves maconkai területi jegy és a
HHR előállítási költségét is. Aki már rendelkezik állami horgászjeggyel, vagy díjmentes jegyre jogosult
(15 év alattiak és a 70 éven felüliek, valamint az igazoltan fogyatékkal élők), illetve igazolt MOHOSZ
horgászszervezeti tagsága van, annak a jogszabályok és a kettős díjfizetés elkerülésének szövetségi
szabályai alapján állami horgászjegy+fogási napló (EÁH) ágon 3.000, illetve 300 Ft-tal (az állami
horgászjegy, illetve a fogási napló ára), szövetségi (ESZH) ágon (az állami jeggyel azonos
kedvezményezetti kör) szintén 3.000 Ft-tal csökken a fizetendő összeg.
A külföldi horgászokra a magyar tagfelvétel szabályai vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy nekik a
horgászvizsgát tetszőleges horgászati okmánnyal is lehet igazolni. Kettős állampolgároknál a felvételi
eljárás módjára a bejelentett állandó lakcím az irányadó.
Az ügymenetről:
A jelentkezőnek először ki kell töltenie a tagfelvételi kérelmet. E nyomtatvány a halőrháznál
térítésmentesen átvehető, vagy letölthető .doc és .pdf formátumban a www.maconka.hu 
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A kitöltéssel kapcsolatban további információ a +36 30 229 5177 számon kérhető. Az ügyintézés
gyorsítása érdekében a számítógéppel kitöltött kérelmet előzetesen is el lehet küldeni a
maconka@digikabel.hu címre, ekkor probléma esetén mail formájában válaszolunk.
A teljes jogú tagság feltételei:
1.
2.
3.
4.
5.

A tagi jogcímnek megfelelő életkor.
Igazolt állami horgászvizsga.
Igazolt horgász regisztráció, Magyar Horgászkártya.
A tagfelvételi kérelem általános nyilatkozatában (II. rész) előírt feltételek teljesülése.
2021. évi egyesületi tagságnál az egységes állami horgászokmány (fogási napló) leadása,
vagy más egyesületnél történő leadás esetében az egységes okmányból (47. oldal)
leválasztott igazolás átadása.

A kérelem elbírálásánál előny:
1.
2.
3.
4.

Élő BSHE alaptagság, illetve legalább egy éves várakozólistán való nyilvántartás.
BSHE tag közeli hozzátartozói minőség; bátonyterenyei, illetve Nógrád megyei lakcím.
Teljes jogú BSHE tag írásos ajánlása (tagfelvételi kérelem III. rész).
Az egyesületi működés segítése érdekében vállalt közösségi munka, vagy szolgáltatás.

Az elbírásról a BSHE vezetősége folyamatosan, 30 napon belül dönt. Pozitív (tagfelvételi) döntés
esetén a jelentkező a tagfelvételi kérelmen megadott telefonszámára értesítést kap, benne a
további ügymeneti lépések meghatározásával. Regisztrációs (várakozólistára helyezés) és negatív
(elutasítás) döntés esetén a BSHE írásos értesítést csak külön kérelemre küld. Az Egyesület a tárgyi
döntését nem köteles indokolni.
Az ügyintézési időről:
Kizárólag helyszíni ügyintézés lehetséges. 2022. január 5-április 30-ig minden nap (hétvégén is)
08:00-17:00 óráig lehetséges az okmányok kiváltása, egyben a horgász regisztráció (MHK
igénylés) is, az aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével. A teljes ügyintézés
várhatóan 10-15 percet vesz igénybe. Eltérő időpont igényét kérjük a halőrökkel (+36 30 229 5177)
egyeztetni.
Mit is nyújt előnyként ez a tagsági forma?
1.

2.
3.

4.
5.

Optimális ár, értékarányos szolgáltatás. A költségeket és a nyújtott szolgáltatásokat, valamint
a fogási biztonságot és a halállomány minőségét érdemes összevetni más intenzív
hasznosítású vizekkel és főleg azok valós horgászati és szolgáltatási lehetőségeivel.
Korlátlan számú éves horgászat lehetősége, korrekt napi/heti/éves halelviteli
kvótarendszer, komplex háttérszolgáltatások napi 24 órában, interaktív ügyvitel.
A teljes jogú tagsággal rendelkezők jogosultak éves parkolóbérlet, napi gépjárműbelépőkártya vásárlására, valamint a külön sátorozási és csónakkölcsönzési díjak
esetében rájuk a kedvezményes tagi díjszabás az irányadó.
Korlátozás nélküli kedvezményes horgászat lehetősége a Rekord-tavon (V.).
Helyfoglalásos horgásztúra esetén a saját részre számított alapdíj a vendégnapokra (évente
maximum 2 alkalom, maximum 10 nap) számítva átlagosan 2.000 Ft-tal csökkentett napi
mértékben kerül megállapításra.

Egyéb, a 2022. évi felvételekkel kapcsolatos akció és fizetési kedvezmény:
1.

2.

A 2022. év decemberében az FU, KU, IU jogcímű tagsággal rendelkezők között sorsolást
tartunk. Közülük 1 fő ingyenes, a belépési kategória szerinti 2023. évi tagságot, 2 fő pedig
BSHE ajándékcsomagot fog nyerni! A nyertesek nevét legkésőbb 2022. december 24.
napjáig a weblapunk „Hírek” rovatában, Facebook felületünkön, valamint maconkai
hírlevelünkben is közzé fogjuk tenni.
A normál ügymenet szerinti esetekben, ha az előírt díjból az első befizetésnél legalább 57.300
Ft (ifjúsági korúak esetében 18.300 Ft) teljesül, akkor a fennmaradó részre a BSHE három havi,
egyenlő részletekben (3x19.000 Ft, illetve 3x7.000 Ft) történő részletfizetési kedvezményt
biztosít úgy, hogy a horgászat már az első befizetés napjától biztosított!

Bízunk abban, hogy a konstrukció közös érdekünk. Az Egyesület egy újabb, a szabályokat jól
ismerő és azokat el is ismerő teljes jogú taggal lesz gazdagabb, a horgász pedig egy hosszabb
időszakra szóló döntése eredményeként egy halban gazdag, rendezett környezetű vizet tekinthet
majd egy kicsit a sajátjának is az elkövetkező években. Remélve, hogy a Maconkai-víztározó és
tórendszere a 2022. évben sem fog csalódást okozni, üdvözlettel:
Dr. Dérer István elnök sk.
Bátonyterenye-Maconka, 2021. december 31.
TAJ2022FU_211231.doc - 211231/211231

2/2

