
Tisztelt Küldött-közgyűlés! 
Tisztelt Sporttársak 
Kedves Vendégeink! 
 
A Szatmár - Vidéki Horgászegyesület vezetősége és tagsága nevében 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm az évzáró és évnyitó 
Taggyűlésünkön megjelent valamennyi kedves vendégünket a 
horgászegyesületünk választott képviselőit és a tagságot. A vezetőség 
nevében köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a Megyei Sport 
Horgász Szövetségnek, a  Hortobágyi Nemzeti Park vezetésének,  az  
önkormányzatoknak, hogy  2012. évben is erkölcsi támogatásban 
részesítették egyesületünket. 
 
A 2012. év Közgyűlési beszámolóját azzal kezdem, hogy összegzésként 
megállapítható hogy az elmúlt évben sem volt jelentősebb gond és 
probléma csak úgy mint a korábbi években, de  azért volt esemény 
ebben az évben is.  
A vezetőség és a Fegyelmi és Felügyelő Bizottság úgy vélem a 
küldöttközgyűlés döntéseit és horgászrendet, valamint az üzemterveket - 
melyekre a vízkezelői jog gyakorlójaként kaptunk felhatalmazást - 
figyelembe véve, végezte az elmúlt években a munkáját. 
    
Az előző évek küldöttgyűléseinek, határozatait maradéktalanul 
végrehajtottuk, mind a tagsági díjak a jegyárak, a halasítás mind a 
horgász rend alkalmazása és a társadalmi munka vonatkozásában. 
A tagsági és a területi jegyárak bevételei nyújtottak fedezetet a  
halasításra melyről részletesen be fogok számolni, és biztosították a 
halvédelemmel kapcsolatos kiadásaink fedezetét is. 
 
A tagsági díjak és területi jegy árak 2006-ban lettek megállapítva és 
igazán csak ezt követően csak a korábbi társadalmi munka 
bizonytalanságai miatti jegyárba építéssel  és az előző évi emeléssel 
változott, amely emelési kérelmet az előző évben az alaposan 
megindokolt áremelkedésekkel (járulék, áfa kulcs, állami hozzájárulások, 
halár emelkedések) végrehajtottuk és ennek köszönhetően 2012. évben 
is fenntartottuk a gazdálkodási fegyelem mellett a pénzügyi 
stabilitásunkat. 
   
A teljes pénzforgalmunk 2012.évben  13.616 eFt amely összegben 
benne vannak a horgászjegy forgalmazásból nem minket megillető 
pénzeszközök, úgymint az állami jegy, szövetségi tagdíjak,és szövetségi 
és halászati szövetkezeti területi és napi jegy bevételek(Holt Szamos, 
Tisza) ennek értéke 4.258. Ft. Ez az összeg átmegy a könyvelésünkön 



bevételként is és mivel nem minket illet így kiadásként is. A tiszta 
bevételünk  
    
 Teljes bevétel tagdíjakból és területi jegyekből, napijegyekből, 
támogatásból és szja 1%-ból. 
 
 2011. évben 9173 eFt 
 2012. évben       9358 eFt 
 
A bevételeink törzsét az alapvetően vajai tagság adja, amely törzstagság 
létszáma ugyan ingadozott. 2011. évben összesen 181 fő tagságunk van 
Vaján, és 34 Holt-Szamosi tag. Összesen 215 fő. 
 
2012.-ben azonban szerintem megállapíthatóan át rendeződött a 
tagságunk mert 110+38=48 fő felnőtt férfi és 21 nő azaz 169 felnőtt 
tagunkon belül szerintem jelentősen növekedett a női létszám,mert 
korábban éveken át 6-8 női tagunk volt,a fájdalmas az, hogy csökkent az 
összes férfi létszám és a férfiakon belül is  jelentősen csökkent a nem 
nyugdíjas és növekedett a nyugdíjas akik 38 –an vannak. Vaján van 
ezen felül 13 gyermek és 3 ifjúsági horgászunk van. 
Vaján összesen 185 fő. Az egyesületünknél váltott tagságot, de területi 
jegyet nem nálunk 2012-ben  234 fő (220 fő felnőtt +9 fő ifi+5 fő gyerek) 
akitől csak a 2500 Ft. tagdíj bevétel van a felnőttektől. Így az összes 
egyesületi taglétszámunk 419 fő.  
 
A jegyárusítás az érte kapott nem igazán jelentős jutalék ellenére 
tudomásul kell venni hogy jelentős tevékenység, valamint felelősséggel 
jár, közel évi 13-14 millió Ft. pénzforgalommal,valamint sok 
adminisztrációval ezért profi szervezetre kell bízni, így az idén is a 
”Halcapone” Horgász Bolttal szerződünk. Az adminisztrációs terhek az 
idén tovább növekednek, mert a minisztérium elrendelte a számítógépes 
állami jegyárusítást és nyilvántartást, valamint a havi szoros elszámolást 
egy internetes program segítségével.  2012. július 1.- től csak ezzel 
lehetséges a jegyárusítás, így ezeket a feltételeket meg kell teremteni, 
ha továbbra is jegyet akarunk árusítani.   
Az előzőekben leírtak  az előző évi emelést mindenképpen szükségessé 
tették és a gazdasági válság úgy látszik nem akar megszűnni mert az 
emelés ellenére az árbevételünk nem igazán annak ellenére, hogy 2012. 
-ben az szja 1%-ból, jegy jutalékból és adományból is volt bevétel az 
alábbiak szerint 
    jegyjutalék  120750 Ft 
    szja 1-%    74277 Ft 
    adomány  321400 Ft 



Itt kell köszönetet mondanom az egyesület önszervező és áldozatkész 
tagjainak akik adományaikkal hozzájárultak a  halasítási tervhez.  A 
felajánlók által összegyűlt adományokhoz az egyesület Aa vezetőség 
döntése alapján hozzáadott egy jelentősebb (500.000 Ft) összeget, 
amellyel két lépcsőben  2012 őszén illetve 2013 tavaszán több száz 
darab növendék (kb 20-25 cm-es) süllő telepítését tudjuk elvégezni. 

A felajánlásokat továbbra is szívesen fogadjuk, jelezni a halőrnél ill. 
Ganyu Sándor horgásztársnál lehet az ilyen irányú elhatározást. 

Az eddigi felajánlók névsora: 

Adományok a Szatmárvidéki Környezetvédelmi És Horgászegyesület 
számára süllő telepítésre a Vajai tóba 

Halcapone Horgászcentrum Szalaiak Kft. 50.000 Ft. 

Ganyu Sándor      15.000 Ft. 

Kajus József        20.000 Ft. 

Szilágyi Dezső        20.000 Ft. 

Rózsa Imre        20.000 Ft. 

Simon László        20.000 Ft. 

Bodó Gábor        20.000 Ft. 

Horváth Zsolt        20.000 Ft. 

Papp János        10.000 Ft. 

Szabó Lajos        10.000 Ft. 

Fejes Szabolcs                10.000 Ft. 

Gazi Kálmán        10.000 Ft. 

Zsoldos Sándor        10.000 Ft. 

Dr. Adorján Gusztáv       10.000 Ft. 

Szűcs Sándor        10.000 Ft. 

Farkas Sándor        10.000 Ft. 

Kicska István        10.000 Ft. 

Szűcs László        10.000 Ft. 



Varga Miklós      5000 Ft. 

Schüszler Miklós     5000 Ft. 

Molnár Péter      5000 Ft.  

Nagy Béla       5000 Ft. 

Király István      5000 Ft. 

Szendrei István      4400 Ft. 

Bodó Gergő      2000 Ft 

Szalkai László      2000 FT. 

Farkas László      2000 Ft. 

Bodó Gáborné      1000 Ft. 

Befizetett összeg összesen:   321.400 Ft.  

 
 
Nyító pénz készletünkBank+pénztár)             130819 Ft. 
 
Bevételek                         9 227335 Ft. 
amiből tagdíj és 

jegyjutalék      120750 Ft 
    szja 1-%          74277 Ft 
    adomány              321400 Ft 

napijegy bevétel            340 525 Ft.  
 
Összes bevétel                                                9 358 154 Ft. 
 
Kiadás 2012. év                  8480873 Ft. 
 
Alkatrész,anyag 
költség 319310 Ft 
Áramdíj 90215 Ft 
Bankköltség 58368 Ft 
Bérjárulékok 587803 Ft 
Munkabér 1440000 Ft 
Biztosítás 40405 Ft 
Egyébbszolg. 341305 Ft 
Halasítás 4910773 Ft 
Jegyárusítás 254000 Ft 



jutalék  
Motorolaj 7510 Ft 
Benzin 224554 Ft 
Nyomtatvány 6125 Ft 
Reprezentáció 86605 Ft 
telefonkártya 15000 Ft 
útiköltség 98900 Ft 

 
Záró pénz készlet.   (B:721087+P:123800)      844887 Ft. 
Összesen         
 
 
 
A halasításra közvetlenül bevételünk 52,47 50,6 % át tudtuk fordítani ami 
növekedés  2011. évihez képest ami  50,6 % volt.  
A halat azonban továbbra is   meg kell védeni és a halvédelemre és 
őrzésre fordított kiadásokkal együtt ez az összeg   bevétel 80,0 %  ami 
az előző évben is 80 % volt. 
 
Az egyesületnek további kiadásai alapvetően a halőr ház közmű és 
riasztó védelem , valamint a Vízügynek fizetendő és FVM-nek fizetendő 
éves költségek és a könyvelés valamint jegy árusítással kapcsolatos 
költségek, posta és bankköltségek összesen 20 %, ami a gondos 
gazdálkodást mutatja ebben az évben is, megtartva a stabil pénzügyi 
helyzetünket és eleget téve valamennyi kötelezettségünknek. 
tartozásunk nincs.  
Eszközeinket fenntartottuk, mert folyamatosan biztosítottuk a halőr 
munka feltételeit, csónakok, fűnyíró,fűrész, akkumulátorok, elektromos 
és robbanó motoros csónakmotor és ezek folyamatos karbantartását 
megújítását is fedeztük.  
Ezek a termelési, javítási és vízterületre vonatkozó költségek évről évre 
növekednek és 2012.-ben  
 
2012. januárjától december végéig és jelenleg is biztosítjuk a halvédelem 
feltételeit, a vészhelyzet elhárítására megtettük a szükséges 
intézkedéseket, fokoztuk a lékek számát és méretét a tavasszal, 
Nyáron vízforgatásos szivattyúzást, oxigéndúsító keverést biztosítottunk 
halőrünk által, ez jelentős üzemanyag és bér költséggel járt. Örökös 
probléma felvetés a zsilip és a vízszint, de úgy gondolom ezek a 
kérdéseket is kezeltük a Nemzeti Park és Vízügy segítségével, a 2012-
es évben a csapadék mennyisége nagyon kevés volt, augusztus elejétől 
elértük a nemzeti parknál a környezetvédelmi felelősünk segítségével, 



hogy folyamatosan üzemeljen a kút december 13.-ig., segítve az 
alacsony vízállás miatti gondokon. 
 
A bevételek és költségek ismertetésekor rámutattam a költségek 
alakulására, illetve most ismertetem az ez évi várható 
költségnövekedéseket. Ezek a bankköltségek területén a tranzakciós 
illeték amely mintegy 40-50 eFt. –t  fog jelenteni, ennél sajnos 
lényegesen nagyobb gondot fog okozni a halár, mert  a 2011. évi 550 
Ft/kg ponty árhoz képest most 700 Ft/kg árról adnak ajánlatot áfa nélkül 
és 80 km-felett plusz fuvar ktg. is jelentkezik. 
 
 
 
A halár emelkedés ellenére a 2013. évi tagdíj és területi jegy áraknál 
vezetőség részéről nincs emelési szándék, illetve a jelenlegi díjak 
megtartását javasoljuk, ezért megkezdtük a jegyek árusítását már január 
1.-el. Természetesen a taggyűlésnek joga van ettől eltérni és a emelési 
javaslatot megszavazni. 
 
A 2013. évben a halasítás tavalyi szinttől emeltebb kivitelezése nem 
valósítható meg ezzel 9-9,5 millió Ft. bevétellel, mert ettől a jelenlegi 
halasítástól ugyanazért a pénzért kevesebb halat kapunk. 
 
A fentiek miatt mindenképpen igen féken tartott és ellenőrzött 
gazdálkodást kell meg valósítani, hogy komolyabb halasítást tudjunk 
végrehajtani, és azt is úgy, hogy tavasszal óvatosabban kell halasítani, 
és az anyagi lehetőségek birtokában, mert a bevételek lassan jönnek és 
a nem saját bevételekkel havonta el kell számolni így a későbbi befolyó 
saját bevétel miatt ezt nem lehet a halasításba forgatni. Közeleg a 2015. 
-ik év amikor is a jelenlegi ismereteink szerint újra kell pályázni a 
halászati jogot ezért a halasításban az üzemtervet szem előtt tartva kell 
eljárjunk. Nyárvégi gazdasági helyzetünk ismeretében, mindenképp 
ősszel folytatni a halasítást, remélem erre lesz lehetőség. 
módosítani, amit már a beszámoló elején is említettem kötelességünk 
összhangba hozni az üzemtervünkben szereplő hatósági előírással és e-
fölött ugyan vitatkozhatunk, csak értelme nincs igazán. Kérem a 
tagságot, hogy a határozattervezet részeként fogadja el a horgászrend 8. 
pontját érintő alábbi változtatást. 
  

A Horgászrendünkben a vezetőség nem javasol változtatást  és 
lehetőleg kérjük ebben az évben is, hogy ne bombázzák szét 
egymásnak ellentmondó javaslatokkal. A beszámolóm következő 
adatokkal tűzdelt része a halasítás, melyről már előzőekben említett 



költségeiről  beszéltem. Az összetétele tulajdonképpen az alábbi volt a 
számlák tanúsága szerint. 
Halasítás  
 2012. év          51,31 q  ponty 2 nyaras horogérett   3586798  Ft 
                         10,0   q  ponty 1 nyaras      774700  Ft 
                           3,5   q  ponty 1 nyaras      333375  Ft 
                    1,0  q süllő előnevelt  (18-25 cm)            215900  Ft 
 
Összesen          65,81q hal                                                4910773 Ft. 
az értéke:  a 2011. évi 4823465 Ft. –nál ez több mintegy 100 Ezer Ft-al.  
 
A halasítás után a fogási eredmények  következnek az éves beszámolók 
sorában, ezért most a 2012. évi fogási eredmények ismertetése előtt 
szintén szólnék kifejezetten a vajai fogási átlagokról, mert ez mutatja 
eredményességünket, a telepítés és horgászat során is. A nem vajai 
fogásokat víz területenként fogom ismertetni. 
 
Nyilvántartásunk szerint 419 fő összlétszámból fogási napló  leadva 310 
darab, ami az elmúlt évek legjobb leadási aránya109 fő nem adta le a 
naplóját. Vaján igazán jónak mondható a leadási arány mert 109 főből 
csak 15 a vajai horgász, így Vaján  185 főből 170 adta le a naplóját. 
Viszont a 310 naplóból 138 db üresen van leadva. 
 
                     Ponty Csuka  Süllő Harcsa Amur  Egy.          C      Össszes 
 
                      
2012 Össz 3598 236 190 430 821 959 2 6236 

         2011 össz 2706,2  186 62 213 564,5 750,2 5 4486,9 

         változás 891,8  50 128 217 256,5 208,8 -3 1749,1 
%-ban 133% 127% 306% 202% 145% 128% 40% 139% 
 
Átlag/fő  25,88  1,69    1,36     3,09     5,90   6,89                 44,86 
 
Legtöbb hal:  Schüszler Miklós 182 Kg 
legtöbb Ponty Harsányi Viktor 112 Kg 
Legtöbb Amúr Horváth Zsolt 55 Kg 
Legtöbb Harcsa Ganyu Sándor 53 Kg 
Legtöbb Csuka Király István 22 Kg 
Legtöbb Süllő Ganyu Sándor 21 Kg 
Legtöbb Egyéb: Kocsis János 71 Kg 
 



A Holt- Szamos adatai 
Név Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur egyéb balin össz 

Demeter Lajos 125 
   

181 30 
 

336 

Szatlóczki Béla 
  

25 
     Budaházi ifj. László 12 

 
92 

    
 

 

összesen 413 32 142 386 536 413 7 1929 

Átlag 7,79 0,60 2,68 7,28 10,11 7,79 0,13 36,40 
 

 

  

Volt még egy két napló leadva Balaton, Tisza, Kraszna, 
Szamosújlak,Csokaj vízterületekről .az itteni fogások nem számottevőek. 
 
Az előző évi küldöttgyűlésünk határozatait maradéktalanul 
végrehajtottuk, mind a tagsági díjak a jegyárak, a halasítás mind a 
horgász rend alkalmazása vonatkozásában. 
Az éves gazdasági tevékenységünk során napi feladatainkat tudtuk 
kezelni, gazdálkodásunk, egyesületünk anyagi helyzete stabil, és ezt 
lehetővé tette a kiegyensúlyozott, a tagság érdekeit messzemenően 
szolgáló törvényes működésünket. Már hagyomány, és erre az évre is 
megállapítható , hogy addig nyújtózkodunk ameddig a takarónk ér, és 
azt is tudomásul kell vennünk, hogy halat fogni olyan vízből lehet, 
amelybe teszünk is halat, és teszünk azért is, hogy azt megvédjük, illetve 
a horgász rendünk szerint kerüljön ki a vízből a hal. 
 A működésünkkel kapcsolatos alap szabályzatunkat ebben az évben 
felül kell vizsgálni, mert az 1989 évi Egyesülési törvény hatályát 
vesztette és helyette a 2111. évi CXXV. törvény lépett hatályba 2013. 
január 1.től mely a Civil szervezetekről szól és ez vonatkozik a Horgász 
egyesületekre is. Mint említettem a halászati jog 2015.ben valószínű 
vagy előbb, a parlament előtt lévő idén tavasszal tárgyalandó Halászati 
törvény módosításával pályázásra kerül, módosult a halőr státusza is 
2012. évi CXX. törvény Az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységérõl szóló törvény alapján. A halőr hivatalos 
személy lesz, mint a mezőőr, vadőr, közterület felügyelő, a rendőrségen 
keresztül lesz ellátva jelvénnyel, egyenruhával és kényszerítő 
eszközökkel a munkáltató költségére, valamint új vizsgát kell tenni. 
Szakmai irányító hatóság változatlanul a Megyei Kormányhivatal 
Halászati felügyelőség. Ez május  1. –ig. elvégzendő feladat. 
Szólnom kell még 2012. év kapcsán az egyesületi rendezvényükről, 
mely a horgász verseny volt, a ponty tilalom vége előtti héten. A 
rendezvényen igen sokan részt vettek, és elnökségi döntés alapján úgy 
tervezzük, hogy hagyománnyá tesszük és  minden évben megrendezzük 
a csónakos és parti horgász versenyeket. Ennek időpontjaként külön 
felhívás nélkül minden évben a ponty tilalom június 15.-ét. követő első 
szombatot hirdetjük meg. Ehhez várjuk a tagság ötleteit, pl. 



csapatverseny vagy családok versenye, ill. gyermekverseny és a 
verseny végén a szabadidő programokra is kérünk értelmes javaslatokat 
és a szervezésben és kivitelezésben segítséget. 
 
 
Kérem a beszámoló megvitatás utáni elfogadását. Köszönöm a 
türelmüket és a meghallgatást a Vezetőség nevében. 
  
 
Mátészalka, 2012. február 23. 
 
         Farkas Sándor 
               Elnök 


