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A BSHE által a 2021. évre meghirdetett tagi nyereménysorsolásokról
Tisztelt Horgásztársunk!
Maconkán ezévben tizedszer került sor tagi nyereménysorsolásra, mely lehetőséggel a
továbbiakban is rendszeresen ösztönözni kívánjuk az új tagok ütemezett felvételét és az
alaptagok számának folyamatos bővítését, továbbá így is szeretnénk megköszönni a
határidőben befizető teljes jogú tagok bizalmát. Tekintettel közös sikerünkre, a taglétszám és a
forgalom ismételt emelkedésére, a díjazás mértékét újra megemeltük!
A sorsolásra három tagú sorsolási Bizottság jelenlétében került sor, az alábbi, 2021. évi tájékoztatókban
meghirdetett feltételek szerint:
I. A BSHE alapdíjas tagságának 2021. évi feltételeiről és lehetőségeiről
II. A BSHE teljes jogú tagságának 2021. évi akciós feltételeiről és lehetőségeiről
III. A BSHE teljes jogú tagság határidős megújításának 2021. évi akciós feltételeiről és lehetőségeiről
A fentiek szerint a 2021.12.31-i számítógépes tagi záró állományból kerültek előállításra, majd név szerinti jogosultsági
felülvizsgálatra azok a sorsolási listák, melyek az I-III. kategóriák szerinti sorsolás alapját képezték. A sorsolásra az adott listán
szereplő személyekhez tartozó okmány sorszámokból történő tételes számhúzással, nyereményenként külön-külön került sor.

A listákból a jogosultsági felülvizsgálat során kizárásra kerültek:
a) a BSHE választott tisztségviselői
b) a BSHE munkavállalói
c) a 2019. és 2020. évi sorsolások nyertesei
d) a jogfenntartó (JF) és speciális (FS) státusú tagok
e) azon tagok, akik FP vagy FC jogcímből a 2021. évben FK jogcímre váltottak
f) a tárgyévre FP, FC, FK és IP jogcímmel rendelkező, de a 2021. évi befizetési kötelezettséget határidőben nem teljesítő tagok
g) a 2021. évben fegyelmi vétséget elkövetett, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt álló tagok

A sorsolás helye a BSHE központi épülete, kezdési ideje 2021. december 31. 10:30.
A 2021. decemberében az érvényes FA, IA alaptagsággal rendelkezők közötti, 995 nevet
tartalmazó I. lista szerinti sorsolás eredménye a sorsolás sorrendjében következő.
Ingyenes FP jogcímű 2022. évi tagságot* nyert:
1. Balogh Attila, Salgótarján (587992)
* BSHE alap-tagdíj + éves területi jegy + egységes állami horgászokmány (benne fogási napló) + egységes szövetségi hozzájárulás; összesen
54.300 Ft, egyszeri halasítási tagdíjjal 114.300 Ft

Ingyenes 2022. évi maconkai alaptagságot* és ajándékcsomagot nyert:
1. Ákos János, Karancskeszi (698920)
2. Lengyel Levente, Bátonyterenye (261549)
3. Rapi László, Hort (136348)
* BSHE alap-tagdíj + egységes állami horgászokmány (benne fogási napló) + egységes szövetségi hozzájárulás; összesen 9.300 Ft

Ingyenes 2022. évi maconkai alaptagságot* nyertek:
1. Bagi Tibor, Szuha (334316)
2. Dancs Tamás, Salgótarján (058041)
3. Zagyi Zoltán, Tar (196978)
4. Bencze József, Mátranovák (435749)
5. Horváth István, Balaton (736652)
6. Ábri Zoltán, Bátonyterenye (601655)
* BSHE alap-tagdíj + egységes állami horgászokmány (benne fogási napló) + egységes szövetségi hozzájárulás; összesen 9.300 Ft

BSHE ajándékcsomagot nyertek:
1. Kalocsai Lajos, Bátonyterenye (506390)
2. Tóth Tamás, Tar (097719)
3. Holecz Eduárd, Salgótarján (315371)
4. Tóth Szabolcs, Salgótarján (103655)
5. Csépe Tamás, Pásztó (394969)
6. Vincze Vilmos, Mátranovák (389819)
7. Ludányi Péter, Karancskeszi (209086)
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A 2021. decemberében az új (FU, KU, IU jogcím) tagsággal rendelkezők közötti, 51 nevet
tartalmazó II. lista szerinti sorsolás eredménye a sorsolás sorrendjében a következő.
Ingyenes FP jogcímű 2022. évi tagságot* nyert:
1. Polacsek Lilla, Salgótarján (409292)
* BSHE alap-tagdíj + éves területi jegy + egységes állami horgászokmány (benne fogási napló) + egységes szövetségi hozzájárulás; összesen
54.300 Ft

BSHE ajándékcsomagot nyertek:
1. Ködmön Dániel, Szuha (258208)
2. Berecz Ákos, Csömör (021883)
Az akciós feltételeknek megfelelő teljes jogú tagok (FC, FP, FK, IP jogcím) közötti, 481 nevet
tartalmazó III. lista szerinti sorsolás eredménye a sorsolás sorrendjében a következő.
Ingyenes FP jogcímű 2022. évi tagságot* nyert:
1. Fekécs Ádám, Rákóczibánya (240821)
Ingyenes FP jogcímű 2022. évi tagságot nyert:
1. Olaszka Gyula, Salgótarján (260100)
50%-os mértékben kedvezményes FP jogcímű 2022. évi tagságot* nyert:
1. Tóth Béla, Bátonyterenye (312207)
30 %-os mértékben kedvezményes FP jogcímű 2022. évi tagságot* nyert:
1. Lőricz József, Bátonyterenye (137373)
20%-os mértékben kedvezményes FP jogcímű 2022. évi tagságot nyert:
1. Závotka Ádám Zoltán, Salgótarján (188699)
* BSHE alap-tagdíj + éves területi jegy + egységes állami horgászokmány (benne fogási napló) + egységes szövetségi hozzájárulás; összesen
54.300 Ft, 50%: 27.100 Ft, 30%: 16.300 Ft, 20%: 10.900 Ft

BSHE ajándékcsomagot nyertek:
1. Bedő Péter, Bátonyterenye (093701)
2. Szabó Béla, Salgótarján (185565)
3. Nagyváradi Ferenc, Bátonyterenye (091196)
4. Kakuk János, Vizslás (358440)
5. Papp József, Salgótarján (014798)
Mind a 30 nyertesünknek szívből gratulálunk!
A nyertesek nevét a soros hírlevelünkben közzé fogjuk tenni, illetve a „maconka” fórumon is
értesítjük Őket 2022. január 5. napjáig.
A tagsági díjmentességet, illetve díjkedvezményt nyert Horgásztársak nyereményüket a 2022.
évi, adott kategóriára vonatkozó általános befizetési és kiváltási határidőkön belül
érvényesíthetik az alábbi feltételek mellett:
a) a jogosultság és az igény megjelenéskor történő, előzetes, szóbeli bejelentése
b) a nyereménylistán (sorsolási jegyzőkönyvben) szereplő sorszámú betétlap-, vagy területi jegy egyidejű leadása
c) az új (2022. évi) egyesületi horgászati okmányok egyidejű kiváltása

Valamennyi feltételt egyidejűleg kell teljesíteni, azok hiánya és a határidő elmulasztása jogvesztő, mely
esetben jogorvoslati lehetőség nem lehetséges.
Az ajándékcsomagot nyert Horgásztársak nyereményüket 2022.01.15-ét követően a 2021. évi,
adott kategóriára vonatkozó általános befizetési és kiváltási határidőkön belül vehetik át az
alábbi feltételek mellett:
a) a jogosultság és az igény megjelenéskor történő, előzetes, szóbeli bejelentése
b) a nyereménylistán (sorsolási jegyzőkönyvben) szereplő sorszámú betétlap-, vagy területi jegy egyidejű leadása
c) az új (2022. évi) egyesületi horgászati okmányok egyidejű kiváltása

Valamennyi feltételt egyidejűleg kell teljesíteni, azok hiánya és a határidő elmulasztása jogvesztő, mely
esetben jogorvoslati lehetőség nem lehetséges.
Akciónkat a 2022. évben is folytatjuk! A feltételekről az éves tagi tájékoztatókban olvashatnak.
Ezúton is köszönjük, hogy ismét nekünk szavaztak, szavaznak bizalmat. Mindenkinek sikeres
horgászatot kívánunk Maconkán a 2022. évben is!
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Bátonyterenye-Maconka, 2021. december 31.
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