TÁJÉKOZTATÓ
A BSHE alapdíjas tagságának 2022. évi feltételeiről és lehetőségeiről
Tisztelt Horgásztársunk!
Sokak számára már ismert tény, hogy 2007-ben Maconkán sikerrel került bevezetésre egy új tagi
konstrukció, a rendszeresen itt is horgászók számára kialakított maconkai alaptagság* intézménye.
A fejlődés töretlen, így 2011-ben háromszáznál, 2016-ban hatszáznál, 2019-ben nyolcszáznál is
többen, 2021-ben pedig már közel ezren éltek e lehetőséggel, s a folyamatos bővülés egyértelműen
igazolja, hogy érdemes volt szélesíteni a kört! A változatos, sokszínű és a rekordpéldányokban is
kiemelkedően gazdag halállományt pedig ma már nem kell bemutatni, mivel Maconka tizenkilenc éve
Magyarország legtöbb igazolt rekordfogással rendelkező horgászvize, pontyfogó világcsúcsok
büszke birtokosa. Időközben az alaptagsági kedvezmények köre is szélesedett, s a jól bevált
rendszeren, valamint az egyesületi jogkörben meghatározható árakon nem változtatunk a 2022. évben
sem. Maconkán évi legfeljebb 10 napi horgászat, vagy egy 5 napos foglalásos horgásztúra az
alaptagságot gyakorlatilag már ingyenessé teszi! További jó hír, hogy a BSHE Vezetősége úgy
döntött, hogy folytatja a 2012. évben beindított, alaptagsághoz kapcsolódó nyereménysorsolást is!
Ezzel a gesztussal is szeretnénk megköszönni, ha alaptagként szavaznak nekünk bizalmat!
A 2022. évre a legfontosabb tudnivalók:
1.
2.
3.

Az alaptagok száma nem limitált.
Az alaptagság kiváltására 2022.01.05-2022.11.30-ig kerülhet sor.
A helyszíni adategyeztetési kötelezettség okán befizetésre átutalással nincs 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.

2022-ben a maconkai alaptagság díja a felnőttek (igazolt állami horgászvizsga, illetve Magyar
Horgászkártya** birtokában, legkorábban a tárgyévben betöltendő 18. életévtől, illetve méltányosságból
legkorábban a betöltött 15. életévtől) esetében 9.300 Ft, az ifjúsági korúak (igazolt állami horgászvizsga,
illetve Magyar Horgászkártya** birtokában, legkorábban a tárgyévben betöltött 10. életévtől) esetében 7.300
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)
díjait, továbbá az egyesületi alap-tagdíjat (3000 Ft/1000 Ft) is.
* MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági mátrix szerinti időszaki horgászati jogosultsággal rendelkező egyesületi tag horgász
**Ha a horgász még nem rendelkezik Magyar Horgászkártyával (MHK), akkor annak bemutatása helyett elegendő:
a) a már korábban elvégzett regisztráció esetén a horgász azonosító számot is tartalmazó regisztrációs nyilatkozat bemutatása,
b) a helyszínen egyidejűleg elvégzett regisztráció és a kapcsolódó MHK díjbefizetés.
Gyermekek és külföldi horgászok esetében a díjmentes horgász regisztráció szintén kötelező, de az MHK kiváltása
opcionális. Külföldi horgászok egyesületi (alap)tagság hiányában kizárólag emelt árú területi jegyet válthatnak.

Az ügymenetről:
Az új jelentkezőknek először az I. és III. rész tekintetében ki kell töltenie a tagnyilvántartó lapot; az eddigi
alaptagoknál pedig csak a bekövetkezett változásokat kell rögzíteni. E nyomtatvány a halőrháznál átvehető, vagy
letölthető .doc és .pdf formátumban a www.maconka.hu  Dokumentumtár  2022. évi nyomtatványcsomag
 Tagnyilvántartó lap 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 e-mail formájában válaszolunk.
Az alaptagság feltételei:
1.
2.
3.
4.
5.

A tagi jogcímnek megfelelő életkor.
Igazolt állami horgászvizsga.
Magyar Horgászkártya, illetve az egyesületi tagságra jogszabály alapján nem kötelezetteknek
teljesített horgász regisztráció.
A tagnyilvántartó lap általános nyilatkozatában (III. 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, kitöltött igazolás átadása.

A feltételeknek megfelelő jelentkező felvétele, illetve a megújítás automatikus, az alábbiak szerint:
a)

Aki már 2021-ben is alaptagunk volt, annak az évi első helyszíni megjelenéskor a szükséges
okmányok (személyazonosító igazolvány, Magyar Horgászkártya) bemutatása, az adatváltozások
bejelentése mellett és a horgászszövetségi HORINFO programban történő kontroll után a kiváltás
automatikus, ha a 2021. évi fogási napló határidős leadása megtörtént. A fizetést követően az okmányok
már átadásra is kerülnek, lehet horgászni!
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Aki jelenleg nem horgászszervezeti tag, ám korábban már rendelkezett igazolt horgászegyesületi
tagsággal, annak a szükséges okmányok (személyazonosító igazolvány, Magyar Horgászkártya,
állami vizsgaokmány) bemutatása mellett a tagnyilvántartó lapot szintén ki kell tölteni - internetes
letöltés esetén a kitöltött és aláírt lapot átadni - majd a horgászszövetségi HORINFO programban
történő adatrögzítés és kontroll, valamint a helyszíni befizetés után az okmányok már átadásra is
kerülnek. Határidő itt sincs, így szintén elég az első horgászat alkalmával e célból felkeresni a
Maconkai-víztározót és tórendszerét.
Aki akkor is igénybe kívánja venni az alaptagság kedvezményeit, ha a tárgyévre már rendelkezik
horgászszervezeti tagsággal (így egységes állami horgászokmánnyal, ESZH befizetéssel is), annak a
kettős tagság MOHOSZ szabályai alapján - csak a 3.000 (ifjúságiaknál: 1.000) Ft-os egyesületi alaptagdíjat megfizetve - szintén a b) pont szerint kell eljárni, majd részére a jogviszonyt igazoló egyesületi
betétlap kerül kiadásra.
Aki már rendelkezik állami horgászvizsgát igazoló bizonyítvánnyal, de horgászegyesületi
tagságot még nem létesített, annak a szükséges okmányok (személyazonosító igazolvány, Magyar
Horgászkártya, állami vizsgaokmány) bemutatása mellett a tagnyilvántartó lapot szintén ki kell
tölteni - internetes letöltés esetén a már kitöltött és aláírt lapot átadni - majd a horgászszövetségi
HORINFO programban történő adatrögzítés és kontroll, valamint a helyszíni befizetés után az
okmányok már átadásra is kerülnek. Határidő itt sincs, így szintén elég az első horgászat
alkalmával e célból felkeresni a víztározót és tórendszerét.
Aki még nem rendelkezik érvényes állami horgászvizsgával, annak először be kell jelentkeznie az
állami horgászvizsgára, majd annak letétele után a d) pont szerint kell eljárnia. 2019-től már Maconkán
is lehet havi ütemezéssel horgászvizsgát tenni, a bejelentkezésről és az időpontokról a halőri
telefonon célszerű érdeklődni, illetve a HORINFO rendszerben lehet majd időpontra regisztrálni!

b)

c)

d)

e)

Az ügyintézési időről:
Kizárólag helyszíni ügyintézés lehetséges. 2022. január 5-április 30-ig minden nap (hétvégén is) 08:0017:00 óráig lehetséges az okmányok kiváltása, egyben a horgász regisztráció (MHK igénylés) is, az
aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével. Az ügyintézés várhatóan 5-10 percet vesz
igénybe. Eltérő időpont igényét kérjük a halőrökkel (+36 30 229 5177) egyeztetni.
Mit is nyújt előnyként ez a tagsági forma?
Mivel az alaptagok rendszeresen, átlagosan évi 9-18 alkalommal keresik fel a vízterületeinket, így gördülő
jegyvásárlási kedvezményre jogosultak és több szolgáltatást is a teljes jogú tagokra vonatkozó feltételekkel
vehetnek igénybe:
1.

2.
3.

4.

5.

Ingyenes (bonus) napijegyek. 4 db, saját névre kiváltott napijegy halőrháznál történő előzetes
leadása esetén (HORINFO kontroll után) az aznapi (5.) napijegy ingyenesen jár; ezt követően az év
folyamán minden további újabb 4 megvásárolt, értékkel rendelkező napijegy után ismét egy-egy
ingyenes napijegy igényelhető. Évi 10 horgászat esetében a kedvezmény mértéke már 7.800 Ft,
azaz a kiváltott napijegyek értékének 20 %-a!*
* A kedvezmény nem vonatkozik a non-stop éjszakai- és a 4. pontban foglaltak kivételével a
helyfoglalásos-; valamint a Rekord-tavi horgászatra, a kiegészítő jegyek (szelvények)
megvásárlására; továbbá csak akkor vehető igénybe, ha az alaptagság keretében az egységes
állami horgászokmány Maconkán kerül kiváltásra
Változatos horgászati lehetőség, korrekt halelviteli kvótarendszer, komplex háttérszolgáltatások
napi 24 órában, interaktív ügyvitel.
Az alaptagsággal rendelkezők jogosultak éves parkolóbérlet, napi gépjármű-belépőkártya
vásárlására, valamint a külön sátorozási és csónakkölcsönzési díjak esetében rájuk a
kedvezményes tagi díjszabás az irányadó.
Helyfoglalásos horgásztúra esetén évente maximum 3 alkalommal a saját részre számított foglalási
alapdíj a külön kiegészítő tájékoztató szerinti vendégnapokra (maximum 15 horgásznap) számítva
1.000 Ft-tal csökkentett napi mértékben kerül megállapításra.
A teljes jogú tagfelvételnél az alaptagság ténye és annak időtartama felvételi előnyt jelent.

Egyéb, a 2022. évi felvételekkel és megújításokkal kapcsolatos akció:
A 2022. év decemberében az alaptagsággal rendelkezők (FA, IA) között nyereménysorsolást tartunk.
Közülük 1 fő ingyenes teljes jogú tagságot, 3 fő ingyenes 2023. évi alaptagságot és ajándékcsomagot,
6 fő ingyenes 2023. évi alaptagságot, további 6 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.
Bízunk abban, hogy a konstrukció közös érdekünk. Az Egyesület egy visszatérő, a szabályokat
elsajátító és elismerő taggal lesz gazdagabb, a horgász pedig egy halban gazdag, rendezett
környezetű vizet jobban megismerve és megszeretve gyakorlatilag ingyen válthatja meg tagságát az
adott naptári évre! 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.
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