
Tisztelt Taggyűlés! 
Tisztelt Sporttársak 
Kedves Vendégeink! 
 
A Szatmár - Vidéki Horgász és természetvédő Egyesület 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  2013. évben is erkölcsi támogatásban részesítették 
egyesületünket. 
 
A 2013. év Közgyűlési beszámolóját azzal kezdem, hogy összegzésként megállapítható 
hogy 2012.-ben is eredményes évet zártunk és A tagság létszámának alakulásától 
eltekintve az elmúlt évben sem volt jelentősebb gond és probléma csak úgy, mint a 
korábbi években, de azért volt esemény ebben az évben is. Mindjárt kettőt is említenék, 
az egyik a horgásztársadalom számára már oly régen óhajtott és számunkra kedvezően 
alakult, a 2013. évi CII. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény és 
a másik annak a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló végrehajtási rendelete. 
Az első 2013. szeptember 1. –én, a második 2014. január 1.-én lépett hatályba. Ezen 
jogszabályok olyan fontos változásokat hoztak, melyek ismertetésének külön napirendi 
pontot szántunk. E napirendi ponthoz is hozzá lehet szólni, de miután ezek jogszabályok, 
ezek végrehajtása számunkra kötelező és a jövőbeni életünket meghatározzák, vitatkozni 
velük nem lehet.  
A vezetőség és a Fegyelmi és Felügyelő Bizottság úgy vélem a küldöttközgyűlés döntéseit 
és saját határozatait, a horgászrendet, valamint az üzemtervet - melyekre a vízkezelői 
jog gyakorlójaként kaptunk felhatalmazást - figyelembe véve, a saját munkaterve 
alapján végezte az elmúlt években a munkáját. Megvitattuk többek között a halasítás, 
horgászverseny, a halvédekezés és  a gazdasági pénzügyi helyzetünket és  a tagság 
alakulását is.  
    
Az előző évek küldöttgyűléseinek, határozatait maradéktalanul végrehajtottuk, mind a 
tagsági díjak a jegyárak, a halasítás mind a horgász rend alkalmazása 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 2013-ban sem lettek változtatva így bevételünk nem 
igazán növekedett, de a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően 2013. évben is 
fenntartottuk a gazdálkodási fegyelem mellett a pénzügyi stabilitásunkat. 
   
A teljes pénzforgalmunk 2013.évben 9. 354.448 Ft saját+1.465.160 Megyei Szövetségi 
és 962.000 Ft Rákóczi Halászati Kft. Összesen 11.781 eFt. amely összegben tehát 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 2927. 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       181. fő Vaja  34 Holtszamosi 215 
 2012. évben    9358 eFt       179  fő         250                      429 

2013. évben    9354 eFt       166  fő         289                      455 
 



A bevételeink törzsét az alapvetően vajai tagság adja, amely törzstagság létszáma ugyan 
ingadozott. 2011. évben összesen 181 fő tagságunk van  
 
Jelentősen csökkent a tagság  2013.- ban is folytatódott a tendencia  
 
2012. év 110 felnőtt  38 nyugdíjas  21 nő   2 ifi és 8 gyermek 
2013. év   94. felnőtt 30 nyugdíjas  19. nő   5  ifi 18. gyermek 
 
Örvendetes a 20 körüli női létszám, mert korábban 5-6 női horgászunk volt, viszont 
jelentős a férfi létszám csökkenés a nyugdíjas és aktív korúak körében, ami fájdalmasan 
érinti a bevételstagnálásunkat. Ezen a téren van tennivalónk és kérem a tagságot, hogy 
tegyenek meg mindent, hogy a folyamat visszájára forduljon. Sajnos a jövedelmek 
alakulása  és a megélhetési költségek növekedése (benzin árak) úgy gondolom ilyen 
körülmények között a tagdíjak, jegyárak emelése szóba  sem jöhet ezért az elnökség 
hosszas vita után úgy döntött, hogy  jegyár emelést nem javasol 
 
 
Vaján összesen 166 fő. váltott tagságot, de területi jegyet nem nálunk 2013-ban  289 fő 
(270 fő felnőtt +9 fő ifi+10 fő gyerek) akitől csak a 2500 Ft. tagdíj bevétel van a 
felnőttektől. Így az összes egyesületi taglétszámunk 455 fő.  
A jegyárusítás az érte kapott nem igazán jelentős jutalék ellenére tudomásul kell venni, 
hogy jelentős tevékenység, valamint felelősséggel jár, közel évi 12 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 is 
megmaradnak, 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 teremtettük az előző évben, mert csak így tudunk továbbra is jegyet árusítani. A 
jegy árusításhoz egy használt de jó számítógépet és számlázó elszámoló programot 
szereztünk be, mellyel garantált a pontos nyilvántartás és elszámolás, valamint a 
tagnyilvántartási és a törvényből fakadó kötelezettségeinknek is eleget tudunk tenni, 
eltiltott horgászok figyelése, napló leadás, igazolás, fogási napló feldolgozás, könyvelés, 
házipénztár kezelési tevékenységünknek.    
 
A következőkben a terv és tényadatok összevetéséből látszik az óvatos tervezés és 
megfontolt költekezés ami mindig is jellemezte egyesületünket. 
  
2013. év Költségvetés Terv  és teljesülése  
       terv Ft. tény Ft.  
BEVÉTELEK 
Egyesületi tagdíjak    8664  7573   
Napijegy bevétel      300    900   
Tárgyévi bevétel    8964  8473          
Előző évi maradvány      845    845          
 
Összesen bevétel.(pénzeszköz)  9709  9318          
                            eltérés                                          -391 
 
Kiadások 
Főfoglalkozás munkabére+kt.  1850        1894   
Termelési ügyviteli ktg.     718          134        
Horgásztanya ktg.      600          688          
Vízterület ktg.      1200       1308    
Halasítás ktg.      5000       4358    
Kiadások összesen     9368       8382    
Maradvány        341  911    
KIADÁSOK+Maradvány terv   9709        9293  



                            eltérés                                          430 
                                záró                                      + 935   
 
Részletesen kimutatva a költségek alakulása az alábbi, legjelentősebb tétel a halasítás, a 
halőr munkabér és közterhei, az egyéb termelési és kezelési költségek, szolgáltatások 
 
Anyag és árú beszerzés  5047596 

ebből ponty,süllő 2013.03.25 2895600 

Ponty 2013.04.12 447751 

Ponty 2013.04.19 450340 

Ponty 2013.04.29 273390 

Ponty 2013.11.04 291590 
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anyagok 312555 

áram 44800 

Vízdíj 15460 

Fűnyíró 45720 

nyomtatvány 21065 

Benzin olaj 249325 688925 

Összesen 5047596 

Munkabér 1564947 

Munkabér közterhei 252000 

Személyi jellegű ráfordítás 77460 1894407 
Egyéb termelési, kezelési 
költség 1308171 

Miskolc Rendőr Szakközépiskola  
vizsgadíj 11 596 
jutalék szakprogram 211 125 
ügyviteli megbízási 
díj 254 000 
levélfeladás 2 100 
domain átreg. és fenntartás 2 920 
ügyeleti díj riasztó 97 384 
posta ktg. 950 
jelvény. eljárási díj 
illeték 6 100 
postai utánküldés 
díja 5 005 
levélfeladás 1 100 
szállítás 100 000 
   
telekadó 2 075 
könyvelési szolg.2013.év 200 000 
h. bérleti díj 26 000 
nevezési díj  13 000 
Halcapone 
költsége 254 000 
Horgászház 
biztosítás biztosítás 21 145 
Bankköltség 79671 



Telefon feltölt 20 000 
1 308 

171 
Reprezentáció, ülések 
költségei  120705 

árfolyam veszteség 11735 

8382614 
 

Pénztár Bank 
Nyító 123800 721087 

    
    
Záró dec 31. 23815  911633 

    

    
Össz dec 31. 
záró állomány 935448 

  
A halasításra közvetlenül bevételünk 51,84 % át tudtuk fordítani ami szinten tartása a 
2012 évi halasításnak.  
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 jegyárusítással 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 ebben az évben fenntartottuk, mert folyamatosan biztosítottuk a halőr 
munka feltételeit, csónakok, fűnyíró, fűrész, akkumulátorok, elektromos és robbanó 
motoros csónakmotor és ezek folyamatos karbantartását megújítását is fedeztük. Ebben 
az évben egy fűnyírót is vásároltunk 46000. Ft-ért  
 
2013. január 1 - december 31. között is és jelenleg is biztosítjuk a halvédelem feltételeit, 
a vészhelyzet elhárítására még nem volt szükség de a jég törést és az oxigén ellátást a 
halőrrel biztosítjuk.  
Nyáron vízforgatásos és oxigéndúsító keverést biztosítottunk halőrünk által, ez jelentős 
üzemanyag költséggel járt. A 2013. -as évben a vízszint tartása a Vízügyi Igazgatóság 
részéről megfelelő volt, a kutat nem kellett üzemeltetni.  
Az előző évi beszámolómban részletesen ismertettem a 2013. évi várható 
költségnövekedéseket, ezek közül kiemeltem a bank költségeket mintegy 40-50 eFt-al a 
tranzakciós illeték miatt, a tény ezzel szemben 79. eFt. többlet költségként jelentkezett 
még Szák program bevezetése és folyamatos feltöltése.  
Ennél sajnos lényegesen nagyobb gondot fog okozni a halár, 2013.- ban mondtam akkor, 
mert a 2012. évi 570 Ft/kg ponty árhoz képest 2013. -ban 680-700 Ft/kg árról adtak 
ajánlatot áfa nélkül és 80 km-felett plusz fuvar ktg. is jelentkezik. Természetesen az 
egyéb halasításnál az áremelkedés jelentkezett, így az egynyaras ponty és süllőnél, de ez 
még 2012. vezetőségi döntés volt és áthúzódott 2013. tavaszára. Ez most így van, de a 
többéves jó kapcsolatainknak köszönhetően 2013.-ban is és 2014. -ben is változatlan 
előrendeléssel és lekötéssel szállítással együtt a pontyot változatlan áron tudtuk és 
tudjuk beszerezni. 
 
A 2014. évi tagdíj és területi jegy áraknál vezetőség részéről nincs emelési szándék, 
illetve a jelenlegi díjak megtartását javasoljuk, ezért megkezdtük a jegyek árusítását már 
január 21.-el.  



A 2014. 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, mert csak a pontyra igaz az ártartás. A 2013. taggyűlésen 
hoztunk egy határozatot, hogy a tagdíjat és horgászjegyeket február 28.-a után váltók-  
a felnőttek esetében +5000 Ft –o kell fizessenek, a késedelem okán- ezt tettük annak 
érdekében, hogy minél hamarabb tudjunk halasítani,mert az állami és szövetségi 
jegyekkel is  havonta el kell számolni ezért a hal számla kifizethetősége miatt, szükség 
van  erre az idén már biztosan úgy gondolom. 
Ez a (/2013(02.23.) számú határozat pontosan így szól -A Közgyűlés egyhangúlag úgy 
határozott, hogy 2014. évtől kezdődően a vajai területi engedély kiváltásának határideje 
február 28. Az ettől az időponttól később engedélyt kiváltók a felnőtt éves területi 
engedély 10 %-val megegyező halasítási hozzájárulást kötelesek fizetni. 
engedély 10 %-val megegyező hasítási célra fordítandó összeggel többet fizetnek 
határidőn túli váltás miatt.  
 
A halászati törvény a fogási naplót február 28.-ig le nem adók és rosszul kitöltők esetén 
is bevezette a dupla állami jegy díját, ezért úgy ítélem meg, hogy a mi eljárásunk is 
jogszerű. a tagságot és területi jegyet késedelmesen váltókkal szemben.  Az elnökség az 
idei állami jegyek késedelmes megjelenése miatt e határozatot javasolja meg tartava 
március 31. utánra módosítani a határidőn túli területi megváltásra, úgy, hogy az állami 
jegy és tagdíj esetleges március 31. előtti megváltása nem mentesít a növelt összegű 
területi jegy váltása alól.   
Ezért az elnökség javaslata az alábbi a jogszerű pontosítás céljából az alábbi. 
5./2014.(02.23) A 8/2013. számú határozatban a 2014. évtől kezdődően a vajai területi 
engedély kiváltásának határideje február 28. -ról március 31.-re módosul. Az ettől az 
időponttól később váltók a felnőtt éves területi 
 
Az előzőek miatt és a működő képesség fenntartása céljából mindenképpen igen szoros 
és ellenőrzött gazdálkodást kell meg valósítani, hogy komolyabb halasítást tudjunk 
végrehajtani, (a nagytételű vásárlás a feltétele a jelenlegi halárnak és kapcsolatnak) . 
 
A halasítást úgy kell végeznünk, hogy óvatosabban kell halasítani az anyagi lehetőségek 
birtokában, közeleg a 2015. év amikor is a jelenlegi ismereteink szerint újra kell pályázni 
a halászati jogot mert az 2015. december 31. én lejár, ezért a halasításban az 
üzemtervet szem előtt tartva kell eljárjunk.  
 
A jogszabályokról lehet véleményt mondani, de be kell tartani, amit már a beszámoló 
elején is említettem a halasítást kötelességünk összhangba hozni az üzemtervünkben 
szereplő hatósági előírással és e-fölött ugyan vitatkozhatunk, csak értelme nincs igazán. 
Az előző évi halasítás költségeinél a halasítás összegén túl azok  az alábbi napokon és 
tételekben történtek.  
         Ft. 
ponty        4000 kg 2013.03.25 2895600 
Ponty, 171kgsülö 
141kg 312 kg 2013.04.12 447751 
Ponty Péntek 
600kg 2013.04.19 450340 
Ponty( kárász)eu 
1650kg 2013.04.29 273390 
Ponty  Péntek 328 
Kg 2013.11.04 291590 
Összesen 52,40 
mázsa 
 4358671 
 
Kérem a tagságot, hogy a határozattervezet részeként fogadja el az elnökség 
horgászrend változtatását  ennek ismertetése külön napirendi pontban fog történni, és 



kérem továbbá a tagságot, hogy ezen napirendnél tanúsítson mértékletességet és 
önmegtartóztatást, ahogy az elnökség is tette és csak a javasolt és a törvényből eredő 
változtatásokat javasolta az elnökség. A törvény szerint a horgász rend része az üzemi 
tervnek a fogásokat figyelembe véve kell elvégezni a halasításokat is.  
 
A halasítás után a fogási eredmények  következnek az éves beszámolók sorában, ezért 
most a 2013. 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 a mai napig azaz 2014. február 23.-ig 
      Fogási naplók  száma 
2012. év   419 fő összlétszám    310 fő leadott 109 fő nem leadott  
2013. év   455 fő          319         136 
 
A 2012. év elmúlt évek legjobb leadási aránya109 fő nem adta le a naplóját. 2013, 
viszont az elmúlt évek egyik legrosszabb leadási aránya annak ellenére, hogy a sajtóban 
már január elején harsogták,hogy február 28.-ig a  naplót le nem adók dupla összegért 
válthatnak csak állami jegyet. Igaz még van öt nap hátra, de sokakat meglepetés fog 
érni szerintem mind a vajai vízen horgászókat, mind a nem vajai vízen horgászókat. 
Vaján sem jobb a helyzet, sőt kifejezetten rossz mert men adta még le mindenki a 
naplóját  
 
2012. év 179 főből 15 nem adta le  a naplóját 
2013. év 165 főből eddig csak  149 fő adta le, azaz 16 fő jelen állás szerint meg fog 
lepődni ha jegyet vált.  
A leadott naplókból 122 db. teljesen üres, azaz fogásmentes évet mutat. 
 
Összesítve a Napló leadás az alábbi 
 
Összes Tag 

   
455 NLA FOG NFOG 

Leadott naplók összesen / le nem adott 
 

455 319 136 197 122 

Holt Szamos és egyéb vízterület 
  

290 170 120 63 107 

Vajai Vízterület leadott 
  

165 149 16 134 15 

Üres napló (nincs halfogás) 
  

122 122 
   Holt-Szamosi és egyéb vízterületen horgászó üres napló 107 
   Vajai vízterület 

   
15 

   

     
122 

   Fogási % arány 
   

Fogott Nem fogott 
 Összes horgászbólfogási százalék 

   
61,76 38,24 % 

 Holt- Szamos és egyéb vízter. 
   

37,06 62,94 % 
 Vaja vízterület 

   
87,70 12,30 % 

 
 

 
 
Összes fogás 3241,5 320 391 473 944 1793,5 7158 

 

Fogási átlag Összes 319-re vetítve 10,16 1,00 1,23 1,48 2,96 5,62 22,44 

Fogott naplók 197-re vetítve 16,45 1,62 1,98 2,40 4,79 9,10 36,34 
 

 
Holt Szamos 
Fogottak 31 napló átlaga 4,97 1,40 1,56 2,65 5,84 5,21 21,63 
Egyéb vízterület 32 napló átlaga 4,48 0,22 0,38 0,31 0,88 3,97 10,23  



Vajai össz fogás 2013 év 2947 264,5 319,9 353,5 751 1401 6037 

Fogási átlag(134+ 15Ü)=149 19,78 1,78 2,15 2,37 5,04 9,40 40,52 

Fogottak 134 napló átlaga 21,99 1,97 2,39 2,64 5,60 10,46 45,05 
 

 
Összes fogás 2013 

       Év 
 

ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Egyéb összesen 

2011. 
 

2706 186 62 213 564 750 4481 

2012. 
 

3598 236 192 430 821 959 6236 

2013. 
 

3242 320 391 473 944 1794 7163 

változás  
 

-357 84 199 43 123 835 927 
 

 
 

Telepítve: 2013. mázsa  52,3 
Kifogva    :2013. mázsa 57,6 

Kg. 
Visszaengedett Nagy Halak Nagy Gábor ponty 17 
amiről tudomásunk van Szerencsi László ponty 12 

Szerencsi László ponty 10 
Farkas Sándorné ponty 7,5 
Kicska 
István  Harcsa 43 

Legnagyobb halat fogók: 
Kicska István harcsa 43. kg 
Nagy Gábor  ponty  17. kg 
 
 

Legtöbb halat fogók 100-as fölöttiek Klubja 13 fő 
1 Lengyel Csaba 104 0 20 0 0 175 299 
2 Szalai Árpád 134 8,5 11 15,5 13 10 192 
3 Kocsis János 54 10 0 0 10 111 185 
4 Horváth János 54 0 0 0 26 62 142 
5 Kicska István 22 0 25 89 0 0 136 
6 Schüszler  Miklós 79 0 0 0 8,5 48 135,5 
7 Ganyu Sándor 33 21 0 80 0 0 134 
8 Varga Sándor 28 10 0 15 25 45 123 
9 Orosz Tibor 18 5 0 36 15 32 106 
10 Widmer Beáta 27 0 0 0 0 77 104 
11 Papp János 51 6 6 0 22 17 102 
12 Szerencsi László 85 0 0 0 16 0 101 
13 Tatár László 56 0 0 12 33 0 101 

 
  
  
  
halfajtánként a legtöbb halat fogók   

Sorszam NEV Ponty 
 

1 Szalai Árpád 134 



2 Lengyel Csaba 104 
3 Harsányi Viktor 97 
4 Szerencsi László 85 
5 Schüszler  Miklós 79 
6 Nagy Gábor 70 
7 Horváth Zsolt 66 
8 Horváth Zsolt 66 
9 Szűcs László 59 

10 Tatár László 56 
11 Kocsis János 54 
12 Horváth János 54 
13 Papp János 51 
14 Győrvári Lajosné 45,5 

 

 

Sorszam NEV Csuka 

1 Ganyu Sándor 21 
2 Ember Iván 19 
3 Király István 15 
4 Fekete János 13 
5 Jávorszki László 12,5 
6 Szováti Lajos 12 
7 Kocsis János 10 
8 Varga Sándor 10 
9 Szűcs László 9 

10 Kovács Zsolt 9 
11 Kocsis Péter 9 
12 Farkas László 9 

 

 
  

Sorszam NEV  Sullo 

1 Simon László   42 
2 Kovács Zsolt   35 
3 Kicska István   25 
4 Fejes Szabolcs   20 
5 Lengyel Csaba   20 
6 Harangozó János   19,9 
7 Szilágyi Dezső   16 
8 Varga Miklós   16 
9 Szalai Árpád   11 

10 Zsoldos Sándor   10 
11 Nagy József   9 
12 Séra Lajos   9 

 

 
 

  

Sorszam NEV    Harcsa 

1 Kicska István    89 
2 Ganyu Sándor    80  



3 Orosz Tibor    36 
4 Varga Miklós    20 
5 Tisza Lászlóné    17 
6 Szalai Árpád    15,5 
7 Varga Sándor    15 
8 Tatár László    12 
9 Szűcs Ferenc    10 

10 Szücs Ferenc    10 
11 Németh Ferenc    7 
12 Szalkai László    6 

 

 
 

Sorszam NEV     Amur 

1 Varga Tibor     47 
2 Rózsa Imre     36 
3 Tatár László     33 
4 Fekete Béla     27 
5 Horváth János     26 
6 Varga Sándor     25 
7 Szücs Ferenc     24 
8 Horváth Zsolt     24 
9 Horváth Zsolt     24 

10 Fehér Béla     24 
11 Papp János     22 
12 Kiss Tibor     22 
13 Kun István     22 
14 Kovács Gábor     22 

 

Sorszam NEV      Egyeb 

1 Lengyel Csaba      175 
2 Kocsis János      111 
3 Widmer Beáta      77 
4 Papp Zoltán      66 
5 Horváth János      62 
6 Sárkány György      55 
7 Papp Miklós      51 
8 Schüszler  Miklós      48 
9 Varga Sándor      45 

10 Magyar János      41 
11 Nagy Attilla József      39 
12 Nagy Béla      34 
13 Orosz Tibor      32 
14 Király István      27 
15 Rózsa Dániel      27 
16 Szalkai László      26 

 

  



Volt még 32 napló leadva Balaton, Tisza, Kraszna,Szamos, Csokaj Szabolcsveresmart 
vízterületekről. Az itteni fogások sem számottevőek. 
 
A fogások után szólnom kell még 2013. év kapcsán az egyesületi rendezvényükről, mely 
a horgász verseny volt, a ponty tilalom vége után. A rendezvényen igen sokan részt 
vettek, és elnökségi döntés alapján ezt hagyománnyá tettük és minden évben 
megrendezzük a csónakos és parti horgász versenyeket. Ennek időpontjaként külön 
felhívás nélkül minden évben a ponty tilalom utánra tesszük - a területi jegyen rajta van 
a verseny dátuma. Szeretném felhívni ismételten a figyelmet, hogy nem fogunk 
költséges hirdetésekbe és levelezésekbe fogni kérem a küldötteket szíveskedjenek 
tájékoztatni  a tagságot és a területi jegyen lévő információt olvassa el mindenki! Ehhez 
kértük tavaly az ötleteket, de sajnos nem kaptunk, így változatlanul 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. 
Az előző évi elnökségi ülések és küldöttgyűlésünk határozatait maradéktalanul 
végrehajtottuk, mind a tagsági díjak a jegyárak, a halasítás mind a horgász rend 
alkalmazása vonatkozásában. 
A 2013 évi gazdasági tevékenységünk során napi feladatainkat tudtuk kezelni, 
gazdálkodásunk, egyesületünk anyagi helyzete stabil, és ezt lehetővé tette a törvényes 
működésünket, bízom benne, hogy a Felügyelő Bizottság is így látta a tevékenységünket. 
de majd ők is beszámolnak. 

A halászati törvény kötelez bennünket a halászati őrzésre és ennek feltételeinek 
megteremtésére, mert a halászati törvény és a 2012. évi CXX. törvény az egyes 
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény előírja a halőr 
alkalmazás feltételeit és a halőri vizsgáztatását. A rendőrségnél kezdeményezni kellett a 
halőr jelvénnyel való ellátását, ugyanis a halőrt, a mezőőrt, vadőrt, közterület 
felügyelőket, közfeladatot ellátó személyekké minősíti az említett törvény, egyenruhával 
és kényszerítő eszközökkel (pl. gumibot) lehet ellátni őket. A törvény részletesen 
szabályozza a jog és hatáskörüket, két évenkénti vizsgáztatásukat, Amely elméleti és 
gyakorlati vizsgából áll. Ezeknek mi már 2013.-ban eleget tettünk, a törvény hatályba 
lépése után jelvénnyel van ellátva és vizsgázott és esküt tett a halőrünk. Ebben az évben 
további kötelezettség, hogy december 31.-ig  az 50 ha  vízfelület feletti horgász vizeknél 
2 fő halőr alkalmazását írja elő a törvény. Változatlanul lehet társadalmi halőröket 
foglalkoztatni, de a második halőr nem váltható ki társadalmi halőrrel, akiknek ugyanúgy 
vizsgázni kell.  Szakmai irányító hatóság változatlanul a Megyei Kormányhivatal Halászati 
felügyelőség. A két fő halőr biztosítására 2014. december 31. a határidő, tehát van idő 
bőven és keressük a megoldást a legkisebb költségű törvényi megfeleléshez.  

 
Kérem a beszámoló megvitatás utáni elfogadását. Köszönöm a türelmüket és a 
meghallgatást a Vezetőség nevében. 
  
 
Mátészalka, 2013. február 23. 
 
         Farkas Sándor 
               Elnök 


