
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  2015. évben is erkölcsi támogatásban részesítették 
egyesületünket. A Megyei Szövetségnek külön Köszönjük Fesztóry Sándor Ügyvezető 
igazgató és egyben MOHOSZ alelnök úrnak és Virág Imre Úrnak a MOHOSZ 
Választmánya tagjának, hogy a Megyéből a legelsők között kaptuk meg újabb 15. évre a 
Vajai víztározón az alhaszon bérleti jogot 2016. január 1-től 2030. december 31.ig. Mint 
köztudott 2015. december 31. lejárt az előző 15. éves halászati jogunk, így a 2015. évi 
novemberi és decemberi jogszabályalkotásoknak köszönhetően a horgász társadalom 
érdekében végzett érdekképviseleti munka eredményeképp a vizek döntő többsége 
MOHOSZ kijelöléssel kerül a hasznosító vízkezelők kezelésbe. 
 
A 2015. év Közgyűlési beszámolóját azzal kezdem, hogy összegzésként megállapítható 
hogy 2015.-ben is eredményes évet zártunk és a tagság létszámának alakulása is 
megfelelő volt, de azért volt esemény ebben az évben is,főleg a rendkívül aszályos és 
kánikulai nyár. Sajnos A Vízügyi Igazgatóság rá tett egy lapáttal amikor április végén 
május elején elengedte a vizet, és már júniusban komoly levelezésbe kellett kezdenem a 
Nemzeti Park igazgatóságával a kút beüzemelése érdekében. ennek eredménye július 
1.én lett amikor is beindult a kút, de folyamatos üzeme mellett is 2016. január elején 
csak 120 cm lett a vízszint. Ennek a katasztrófálisan alacsony vízszint emelése érdekében 
ez év januárjában újabb levelezésbe és felajánlásba kezdtünk. Január 19. én írtam az 
első levelet, amelyre nem reagált a Nemzeti Park, majd január 29. én az Igazgató 
helyettesnek ismételten írtam és tájékoztattam, arról, hogy Vaja Város Polgármestere is 
felajánlást  tesz (kéthavi villanyszámla költségvállalással). Ekkor a nemzeti park február 
4. –re egyeztetést tűzött ki, melyen megállapodtunk, hogy a Szatmárvidéki HTE felajánl 
500. eft. a kút üzemére és Vaja Város 2 hó villanyszámlát fedez. február 12.-én kiderült 
hogy kút nem indul műszaki hiba miatt.  
 
Igen fontos jogszabályok léptek életbe az elmúlt évben, melyek olyan fontos változásokat 
hoztak, a vizek döntő többsége közel 85 % haszonbérleti jogát a MOHOSZ Kapta a 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól és kijelöléses, valamint pályázatos módszerrel adja 
tovább a tagszervezetének egyesületei részére. 
  
A vezetőség és a Fegyelmi és Felügyelő Bizottság úgy vélem az előző évi 
küldöttközgyűlés döntéseit és saját határozatait, a horgászrendet, valamint az 
üzemtervet - melyekre a vízkezelői jog gyakorlójaként kaptunk felhatalmazást – 
végrehajtotta és figyelembe véve, a saját munkatervét az alapján végezte az elmúlt 
évben a munkáját. Megvitattuk többek között a halasítás, horgászversenyt, 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 2015-benn sem lettek változtatva így bevételünk 
nem igazán növekedett, de a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően 2015. évben is 
fenntartottuk a gazdálkodási fegyelem mellett a pénzügyi stabilitásunkat. 
   



A teljes pénzforgalmunk 2015.évben 10.237. 590  Ft saját+3.437.125 Megyei Szövetségi 
és 750.000 Ft Rákóczi Halászati Kft. Összesen 14.414.715 Ft. 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 4177.125 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. 
 
 2012. évben    9358 eFt       179  fő         250                      429 

2013. évben    9354 eFt       166  fő         289                      455 
2014. évben    9598 eFt       192  fő         275                      467 
2015. évben    9585 eFt       183  fő  295    478 

A számokból megállapítható, hogy egyesületünk az utóbbi három évben beállt a 175-185 
fő átlag vajai felnőtt és 275 fő átlag Holt Szamosi területi jegyes létszámra ennek 
megfelelően a bevétel a - 9.500 eFt. körüli összegre. A minimális eltérés a napijegyek 
számában van az évek között, illetve az ifjúsági és gyermek létszámban. 
2015.–ben 4 fő ifjúsági és 15 fő gyermek horgászunk mellett így 164 fő felnőtt 
horgászunk volt.  
A bevételeink törzsét az alapvetően vajai tagság adja, amely törzstagság létszáma ugyan 
ingadozott. 2015. évben összesen 183 fő tagságunk van  
 
Jelentősen nem csökkent és nőtt a tagság  2015.- ben is folytatódott a stagnálás a 
létszámban, ami már önmagában is eredmény tekintve  a gazdasági és megélhetési 
körülmények nehezedését és az ugyan csökkenő de még mindig magas benzin árakat  
 
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 
2014. év  109. felnőtt 38. nyugdíjas 17. nő   8 ifi  18. gyermek 
2015. év   
  
Örvendetes tehát, hogy minden korosztályban és nemben ugyanaz a létszám már évek 
óta. Azért ezen a téren van tennivalónk és kérem a tagságot, hogy tegyenek meg 
mindent, hogy a folyamat növekedésbe menjen át, gondolok itt főleg  a felnőtt fiatalabb 
korosztályra elsősorban. Sajnos a jövedelmek alakulása és a megélhetési költségek 
növekedése (benzin árak) úgy gondolom ilyen körülmények között a tagdíjak, jegyárak 
emelése szóba sem jöhet az idén sem, ezért az elnökség kevés vita után úgy döntött, 
hogy jegyáremelést nem javasol, a közgyűlés ettől még azért eltérhet. 
 
 
Vaján összesen 183 fő. váltott tagságot, de területi jegyet nem nálunk 2015-ban  295 fő 
(277 fő felnőtt +2 fő ifi+ 16 fő gyerek) akitől csak a 2500 Ft. tagdíj bevétel van a 
felnőttektől. Így az összes egyesületi taglétszámunk 478 fő.  
 
A jegyárusítás az érte kapott nem igazán jelentős jutalék ellenére tudomásul kell venni, 
hogy jelentős tevékenység, valamint felelősséggel jár, közel évi 14 millió Ft. pénz 
forgalommal, valamint sok adminisztrációval jár, ezért 2015. –ben is profi szervezetre 
bíztuk, 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 korábbi években, mert csak így tudunk 
továbbra is jegyet árusítani. A jegyárusításhoz, 2014. januárjában 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 a körültekintő tervezés és 
megfontolt költekezés ami mindig is jellemezte egyesületünket. 
  
2015. év Költségvetés Terv  és teljesülése  
 
       terv Ft. tény Ft.  
2015. év Költségvetés Terv  teljesülése 2015 évi terv 
      2015 terv Ft. tény Ft.  
BEVÉTELEK 
Egyesületi tagdíjak    8440  8624   
Napijegy bevétel      900  649   
Tárgyévi bevétel    9340  9273     
Előző évi maradvány      650  653           
Egyéb(szja 1%+ adom , hvers.)              250          311         
Összesen bevétel.(pénzeszk)         10240 10237         
                            eltérés                                          -3 
 
  
Kiadások 
Főfogl. Munkabére+kt   2740         2712 
Termelési ügyviteli ktg.   1500          1210         
Horgásztanya ktg.      600          612              
Vízterület ktg.       800          539         
Halasítás ktg.     4500          3648       
Kiadások összesen          10140           8721 
      
   eltérés             1419 
                   záró                               100         1549           
 
Részletesen kimutatva a költségek alakulása az alábbi, legjelentősebb tétel a halasítás, a 
halőr munkabér és közterhei, az egyéb termelési és kezelési költségek, szolgáltatások 
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A halasításra 2015.-ben a jogszabályi kötelezettség miatt a megnövekedett bérköltségek 
miatt jóval kevesebbet tudtunk fordítani, és ez a jövőben is így lesz, mert a január 
márciusi időszakban is finanszírozni kell a halőröket, amíg bevétel nincs. A halat azonban 
továbbra is meg kell védeni és a halvédelemre és őrzésre fordított kiadásokkal számolni 
kell. Várhatóan ebben az évben a halőrzéshez információink szerint valószínűleg lehet 
majd pályázatot benyújtani, amivel mindenkép élni fogunk.  
Február 15-én a beszámoló készítésének időpontjában, a pénztárban 187220, a bankban  
854799, azaz összesen 1042019 Ft. van azaz több mint 500.eft ment el másfél hó alatt, 
munkabér, és járulékai, valamint a halőr ház riasztó, biztosításra. Ennek ellenére a 
Vezetőség az idén nem javasol területi jegyáremelést, már csak a vízszint okán sem. de 
az elkövetkező évben ez mindenképp megfontolandó, mert a halászati jog gyakorlója 
ként el kell készíteni a hosszú távú elképzeléseinket a halasítási üzemterv kapcsán 
háromszor 5 éve időtávban, és mindenképp halasítani kell a mának is és a jövőnek is.   
A vezetőség döntött a február 11. elnökségi ülésen mindennemű tiszteletjegy 
beszüntetéséről mindenki számára.  
Megfontolandó, hogy emeljünk az jegyárakon, vagy csökkentsük a 
kedvezményezettséget (női és nyugdíjas kedvezmény). A törvény előírásait be kell 
tartanunk, különösen arra tekintettel, hogy a halászati alhaszon bérleti jog A MOHOSZ 
felé is kötelezetséggel jár, amit  A VM a halászati felügyelőkön keresztül ellenőrizni fog. 
  
Az egyesületnek további kiadásai alapvetően a halőr ház közműdíjak és riasztó védelem, 
valamint a Vízügynek fizetendő és MOHOSZ-on keresztül a VM-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 beruházásra  úgy mond nem költöttünk,de a halőr ház felújítására jelentős 
összeget fordítottunk és úgy gondolom ez meg is látszik rajta mint a gondos gazda keze 
nyoma.  



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 
halőrökkel biztosítjuk.  
Nyáron vízforgatásos és oxigéndúsító keverést biztosítottunk halőrünk által, ez a parti 
fűnyíráson is túl, jelentős üzemanyag költséggel járt. A 2015. -as évben a vízszint tartása 
a Vízügyi Igazgatóság részéről nem megfelelő volt, a kutat be kellett üzemeltetni. 
Májusban a vízügy  irt egy levelet az egyesületnek, hogy várhatóan kevés lesz a 
csapadék, ezért fel kell készüljünk az esetleges lehalászásra,- bár nem tudom, hogy ezt 
hogy valósíthatnánk meg Vaján, így nem készültünk fel az idén sem.  
 
A legnagyobb gondot a halár fogja okozni 2015.- ben a működésben, ezért előzetesen 
megállapodtunk 2015. októberében a halszállítónkkal, hogy az árat változatlan szinten 
tartja a megrendelt mennyiség fejében. 
 
A 2015. évi tagdíj és területi jegy áraknál vezetőség részéről nincs emelési szándék, 
illetve a jelenlegi díjak megtartását javasoljuk, ezért megkezdtük a jegyek árusítását már 
február 10.-el.  
A 2016. évben a halasítás tavalyi szinttől emeltebb kivitelezése megvalósítható ezzel 
ezzel 9,5 millió Ft. bevétellel, mert ettől a jelenlegi halasítástól ugyanazért a pénzért több 
halat szeretnék telepíteni. Emlékeztetni szeretnék, hogy a 2013. évi 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 is ezért a határozat érvényben marad.  
Kérnék minden horgászt és családtagját, hogy ha van SZJA- ja akkor annak 1 %-át 
ajánlják fel az egyesület részére  Adószámunk  a www.vajaihorgaszto.hu honlapon 
elérhető, 2015-ben ilyen összeg 69000 Ft jőtt december 31.-ig,most februárban még 
19000. Ft jött azaz 88000 Fi eddig, ezt halasításra fogjuk fordítani. 
 
 
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) . 
 
 
 
Kérem a tagságot, hogy a határozattervezet részeként fogadja el az elnökség 
horgászrend nem változtatási szándékát illetve kérem a tagságot, hogy ezen 
horgászrendnél tanúsítson mértékletességet és önmegtartóztatást, ahogy az elnökség is 
tette. A törvény szerint a horgász rend része az üzemi tervnek a fogásokat figyelembe 
véve kell elvégezni a halasításokat is. 
 
 
 
 
 A napirendi pont címe A Vezetőség beszámolója a 2015. évi és röviden az elmúlt 15. évi 
munkáról. Ennek az utóbbinak azzal szeretnék eleget tenni, hogy körbe adok egy 
táblázatot, amely az elmúlt 15 év telepítési adatait tartalmazza év szerint halfajban, kg -
ban és Ft. –ban. Én 2000. óta vagyok elnök, ezeket az adatokat minden évben beírtam 
ebbe a táblázatba, hogy az elmúlt 15 évről is számot tudjak adni, úgy gondolom, kevés 
egyesület mondhatja el magáról, hogy15 éven keresztül átlagban  
5.373.525 Ft/év 79 mázsa/év halat összen 1189 máza /15 év halat 80,6 millió 
Ft-értékű halat tett a vízbe. Ez 1,52 mázsa/Hektár/év azaz 100*100 méteres 
területbe 152 kiló hal/év. A fogásokról sajnos nincs ilyen táblázatom, de úgy 
gondolom ez a hal nagyobb részt kifogásra is került, mert ha nem akkor a tó 
már kiöntött volna.  



 
Év  Ponty Compó Kárász Süllő/Csuka SÚLY Ft/év 
  Mázsa Mázsa Mázsa Mázsa Mázsa   
1999,00 81,74 1,10 11,50 0,00 94,34 6247128 
2000,00 73,50 1,00 24,59 0,10 99,19 3929386 

              
2001,00 87,30 2,25 44,43 0,11 134,09 6947726 
2002,00 112,44 112,44 5667520 
2003,00 88,55 5,00 93,55 5784301 
2004,00 83,00 20,86 103,86 5274351 
2005,00 83,19 0,00 0,70 83,89 4513915 
2006,00 66,58 2,45 69,03 5123200 
2007,00 85,00 85,00 5387480 
2008,00 96,28 96,28 6064900 
2009,00 81,37 30,00 1,20 112,57 8157400 
2010,00 87,00 20,00 107,00 5800375 
2011,00 69,00 69,00 4823465 
2012,00 64,81 1,00 65,81 4910773 
2013,00 40,00 16,50 56,50 2895200 
2014,00 72,00 1,70 5604193 
2015,00 45,00         3648076 

15év 
összesen 1161,52 2,25 131,79 12,16 1189,02 80602875 
Átlag/év 77,43 0,15 8,79 0,81 79,27 5373525,00 
 
Összes fogás 2001-2015. évek kg.           
Év ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Egyéb összesen 

1999. 3470,0 773,0 18,0 36,0 282,0 4488,0 9067,0 
2000. 5826,0 1749,0 2,0 2,0 342,0 2991,0 10912,0 

          
2001. 4372,0 1093,0 336,0 220,0 1204,0 5297,0 12522,0 
2002. 4995,0 781,0 81,0 80,0 690,0 3816,0 10443,0 
2003. 4061,0 410,0 132,0 25,0 3251,0 1780,0 9659,0 
2004. 4166,0 410,0 230,0 13,0 3531,0 1672,0 10022,0 
2005. 3566,0 273,0 138,0 14,0 3642,0 1273,0 8906,0 
2006. 3255,0 512,5 7,0 0,0 2298,0 1577,0 7649,5 
2007. 3805,0 410,0 132,0 25,0 2493,0 1597,0 8462,0 
2008. 2569,0 419,0 157,0 13,0 2130,0 1399,0 6687,0 
2009. 4202,0 222,5 105,5 193,0 1722,5 2148,0 8593,5 
2010. 3676,5 303,0 148,0 292,5 1126,0 1257,0 6803,0 
2011. 2706,0 186,0 62,0 213,0 564,0 750,0 4481,0 
2012. 3598,0 236,0 192,0 430,0 821,0 959,0 6236,0 
2013. 3242,0 320,0 391,0 473,0 944,0 1794,0 7163,0 
2014. 3339,5 140,5 174,5 380,0 670,0 836,5 5541,0 
2015. 2881,0 137,5 107,5 405,0 1075,5 558,0 5107,5 

összesen 54434,0 5854,0 2393,5 2776,5 26162,0 26713,5 118275,5 
Átlag/év 3628,9 390,3 159,6 185,1 1744,1 1780,9 7885,0 

Egyenleg kg-ban         833,1 
                



A halasítás után a fogási eredmények következnek az éves beszámolók sorában, ezért 
most a 2015. évi fogási eredmények ismertetése előtt szintén Külön szólnék kifejezetten 
a vajai fogási átlagokról, mert ez mutatja eredményességünket, a telepítés és horgászat 
során is. A nem vajai fogásokat víz területenként fogom ismertetni. bár ezeket  az 
adatokat fenntartásokkal kell fogadni, mert ha  elkezdjük elemezni, akkor elképesztő 
dolgokra bukkannunk a Holt-szamosi és egyéb vízterületek kapcsán  
 
Nyilvántartásunk szerint a határidőig, azaz 2016. február 28.-ig a leadott fogási naplók  
száma a 476-ból 363 db. 
A le nem adott naplók száma számomra érthetetlen, mivel a törvény szerint már 
harmadik éve következménye van a napló le nem adásának. Azt kell megállapítanunk, 
hogy a rettenetes számok oka a nem vajai tagság, mert megnézve a vajai tagságot a 
számok az alábbiak 
 
2015. év   476 fő horgász       leadta  nem adta le  nem % 
Holt Szamos 296 fő                  190          106   35,81% 
Vaja            182 fő             173                  9                           4,90%   
Összesen      476 fő                  363                113   23,70% 
 
 
 
 
A napló vezetés az új törvény szellemének sajnos nem felel meg. Nem hihető az és 
elfogadhatatlan, hogy a Holt-Szamoson, és egyéb vizeken 145 db, (Tiszán, Krasznán 
Szénaréten,  Apagyon, a Keskenyen és  a Tisza-tóról) összesen 296 naplóból 100 
horgász csak azért vett 29000 Ft vagy folyók esetén 18000 Ft-os +ehhez 6200 Ft 
összegű állami, Szövetségi, Szatmárvidéki tagságit, hogy egyetlen napot se horgásszon a 
napló tanúsága szerint. Ez értékelhetetlen abból a szempontból is hogy ezeken a vízen 
vajon van halőr és mit tesz az ellenőrzésért a vizek kezelője?? Ezt én mint a Megyei 
Szövetség alelnöke szóvá fogom tenni a Szövetségnél is a közgyűlésen, mert ez 
tarthatatlan és tűrhetetlen állapotot tükröz! Mi alapvetően megköveteljük a halőrtől az 
folyamatos ellenőrzést és ennek dokumentálását, a fogási napló hátlapján, ezek a Holt-
szamosi és egyéb folyó vízi fogási naplók egy-két kivétellel a hátlapjuk tanúsága szerint 
nem láttak ellenőrt, Apagy kivételével és a Tisza-tó kivételével  
 
 

Naplók 2014 év 467 horgász Leadott 
Napló 

Ebből 
nulla 
napos 

További 
Nulla 
fogás 

Összes 
Nullás 

Leadott Napló Vaja  192 170 7 14 21 
Leadott Napló Holt Szamos+ egyéb  275 172 80 23 103 
Össesen leadott  467 342 87 37 124 
 
 
 

Naplók 2015 év 476 horgász Leadott 
Napló 

Ebből 
nulla 
napos 

További 
Nulla 
fogás 

Összes 
Nullás % 

Leadott Napló Vaja 173 16 21 37 21,387 
Leadott Napló Holt Szamos+ egyéb 190 84 24 108 56,842 
Össesen leadott 363 100 45 145   
 
A táblázatok alapján egyértelműen romlik a helyzet az üres naplók vonatkozásában, 
viszont emelkedett a leadott naplószám, ha kevéssel is. Vaján az elmúlt évek legjobb 



napló leadását hoztuk, mert csak 9 fő nem adta le a naplót, ebből azonban 5 főgyerek. 
Meg kell jegyeznem 2016. tól az ingyenes gyerek állami jegy is 2000 Ft-ba kerül ,ha nem 
adta le a gyerek a naplót, így ők is nevelődnek reméljük.   
 
 
 
A Minisztérium Szák internetes programjában 2014. -től ezeket a fogási napló adatokat is 
vezetni kell. 
Mi eddig is következetesen alkalmaztuk és a jövőben is fogjuk alkalmazni a dupla állami 
jegy intézményét, de a Szák programból utólag már beépítve van a jegy típusa és ha 
nem jó jegyet adunk el annak következményeit az egyesületnek kell viselni. 
 
Azért a Vajai vízterület fogásai értékelhetők, mert  173 leadott naplóból csak16 fő van 
aki egyáltalán nem horgászott, azaz nulla napos. Volt még 21 nullás napló Vaján, 6 
gyerek és 8 felnőtt, aki horgászott, de nem fogott halat, így az összes nullás napló 37 db. 
Ez arány hihetetlenül rosszabb a Holt-Szamoson és élő vizeken horgászóknál, mint 
említettem itt a 84 nem horgászó horgászon kívül még 24-en nem fogtak halat, így 108 
napló üresen árválkodik a leadott 190 naplóból ez 56,84% így itt nem beszélhetünk 
értékelhetőségről. Azért összesítettem az itteni fogásokat is, de nagyon lerontják a vajai 
átlagot. Azért említsük meg a legtöbbet horgászó és legtöbb halat fogó horgászokat. 
 
 
 
A 2015 évi fogások összesítése 
 

Vízterület    Hognap   
 

Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur 
Egyeb 
Ősh Egy.I.hon Összesen 

Vaja 5795,0 2881,0 137,5 107,5 405,0 1075,5 106,0 452,0 5107,5 
Egyéb 1657,0 542,5 60,5 107,5 243,5 322,5 294,6 296,0 1865,6 
Összesen 7452,0 3423,5 198,0 215,0 648,5 1398,0 400,6 748,0 6973,1 

 
Nap/fő Kg/fő Kg/fő Kg/fő Kg/fő Kg/fő Kg/fő Kg/fő Kg/fő 

Vaja 33,50 16,65 0,79 0,62 2,34 6,22 0,61 2,61 29,52 
Egyéb 8,72 2,86 0,32 0,57 1,28 1,70 1,55 1,56 9,82 
összes 20,53 9,43 0,55 0,59 1,79 3,85 1,10 2,06 19,21 

 
Legtöbb napot horgászók 
 

Sorsz Neve HorgNap HJEGY Vizterkod víz 
1 Szerencsi János 144 P204542 000099 Vaja 
2 Czakó Sándor 124 P204408 000099 Vaja 
3 Illés Jenő 119 P208099 000099 Vaja 
4 Kovács Ernő Krisztián 110 P204296 000099 Vaja 
5 Horváth János 99 P204503 000099 Vaja 
6 Tisza Tibor 98 P204475 000099 Vaja 
7 Kun István 95 P204364 000099 Vaja 
8 Joni Attila 95 P208388 000099 Vaja 
9 Szücs Ferenc 93 P204363 000099 Vaja 

10 Demeter Lajos 88 P221837 000101 
Holt 
Szamos 

 
 
 
 



 
Legtöbb halat fogott Vaja 

     Neve HorgNap Összesen kg/hnap HJEGY Vizterkod víz 
Horváth Zsolt 44 188 4,27 P204343 000099 Vaja 
Illés Jenő 119 178 1,50 P208099 000099 Vaja 
Schüszler Miklós 78 140,5 1,80 P204354 000099 Vaja 
Fekete János 60 131 2,18 P204437 000099 Vaja 
Kovács Ernő Krisztián 110 124 1,13 P204296 000099 Vaja 
Ganyu Sándor 69 120,5 1,75 P204320 000099 Vaja 
Czakó Sándor 124 114 0,92 P204408 000099 Vaja 
Rózentál Ottó 70 109 1,56 P204381 000099 Vaja 
Nagy Gábor 32 108 3,38 P204369 000099 Vaja 
Kocsis jános 70 106 1,51 P204308 000099 Vaja 
Szalkai László 31 104 3,35 P204312 000099 Vaja 
 
 
Legtöbb Ponty fogás Vaja Ponty 

    Schüszler Miklós 
 

85,0 
 

P204354 000099 Vaja 
Czakó Sándor 

 
85,0 

 
P204408 000099 Vaja 

Fekete János 
 

80,0 
 

P204437 000099 Vaja 
Horváth Géza 

 
78,0 

 
P204271 000099 Vaja 

Horváth Zsolt 
 

73,0 
 

P204343 000099 Vaja 
Kocsis jános 

 
68,0 

 
P204308 000099 Vaja 

Séra Lajos 
 

62,0 
 

P204413 000099 Vaja 
Király István 

 
58,5 

 
P204452 000099 Vaja 

Szegedi Miklós 
 

52,0 
 

P204276 000099 Vaja 
Szentesi István 

 
51,0 

 
P204386 000099 Vaja 

Orosz Tibor 
 

50,0 
 

P204471 000099 Vaja 
Ember János 

 
48,0 

 
P204247 000099 Vaja 

Horváth János 
 

46,0 
 

P204503 000099 Vaja 
Tisza Tibor 

 
46,0 

 
P204475 000099 Vaja 

Oláh Péter 
 

45,0 
 

P204360 000099 Vaja 
Szücs Ferenc 

 
45,0 

 
P204493 000099 Vaja 

 
 
Legtöbb süllő 
Vaja 

      Fejes Szabolcs 
 

12,0 
 

P204318 000099 Vaja 
Király István 

 
11,5 

 
P204452 000099 Vaja 

Nagy Béla 
 

11,0 
 

P204410 000099 Vaja 
Szalkai László 

 
9,0 

 
P204312 000099 Vaja 

Schüszler Miklós 
 

6,0 
 

P204354 000099 Vaja 
Szováti Zoltánné 

 
6,0 

 
P204393 000099 Vaja 

Nagy Tamás 
 

5,0 
 

P204370 000099 Vaja 
Paczári László 

 
5,0 

 
P204557 000099 Vaja 

Imecs László 
 

4,5 
 

P189440 000099 Vaja 
Kovács Sándor 

 
3,5 

 
P208108 00099 Vaja 



Szücs Ferenc 
 

3,0 
 

P204363 000099 Vaja 
 
Legtöbb Csuka 

      Ganyu Sándor 
 

20,5 
 

P204320 000099 Vaja 
Szováti Béla 

 
9,0 

 
P221928 000099 Vaja 

Fejes Szabolcs 
 

8,0 
 

P204318 000099 Vaja 
Fekete János 

 
8,0 

 
P204437 000099 Vaja 

Illés Jenő 
 

8,0 
 

P208099 000099 Vaja 
Nagy Tamás 

 
7,5 

 
P204370 000099 Vaja 

Samu Krisztián 
 

7,0 
 

P214763 000099 Vaja 
Rózsa Imre 

 
7,0 

 
P204391 000099 Vaja 

Kicska István 
 

6,0 
 

P204403 000099 Vaja 
Kun István 

 
5,0 

 
P204364 000099 Vaja 

Szücs Ferenc 
 

4,5 
 

P204363 000099 Vaja 
Czomba Tamás 

 
4,5 

 
P204319 000099 Vaja 

 
Legtöbb amur 

      Illés Jenő 
 

124,0 
 

P208099 000099 Vaja 
Horváth Zsolt 

 
102,0 

 
P204343 000099 Vaja 

Nagy Gábor 
 

76,0 
 

P204369 000099 Vaja 
Rózentál Ottó 

 
70,0 

 
P204381 000099 Vaja 

Kovács Ernő Krisztián 54,0 
 

P204296 000099 Vaja 
Szücs Ferenc 

 
45,0 

 
P204363 000099 Vaja 

Ember János 
 

39,0 
 

P204247 000099 Vaja 
Varga Tibor 

 
38,0 

 
P204341 000099 Vaja 

Horváth János 
 

35,0 
 

P204503 000099 Vaja 
Györök János 

 
33,0 

 
P204398 000099 Vaja 

Harangozó János 
 

31,0 
 

P204350 000099 Vaja 
Tatár László 

 
29,0 

 
P204373 000099 Vaja 

Szerencsi János 
 

27,0 
 

P204542 000099 Vaja 
 
 
legtöbb egyéb 
hal 

      Papp Miklós 19 56,0 
 

P204239 000099 Vaja 
Oláh Péter 10 59,0 

 
P204360 000099 Vaja 

Illés János 76 50,0 
 

P204277 000099 Vaja 
Fejes Szabolcs 60 48,0 

 
P204318 000099 Vaja 

Török Attila 42 0,0 
 

P204352 000099 Vaja 
Dr Adorján 
Gusztáv 14 24,5 

 

P204322 000099 Vaja 
Németh 
Zsigmond 5 26,0 

 

P204487 000099 Vaja 
Illés Jenő 119 178,0 

 
P208099 000099 Vaja 

Györök János 69 48,0 
 

P204398 000099 Vaja 
Hadobás Gyula 72 14,0 

 
P204429 000099 Vaja 

Bráder Tamás 71 30,5 
 

P204513 000099 Vaja 
 



 
Holt-Szamos legtöbb hal  
 

Neve HorgNap Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Egyeb 
Ősh 

Egy.Id. 
hon. Összesen 

Mursa Gyula 55 18,5 0,0 64,0 19,0 108,0 138,0 0,0 347,5 
Demeter Lajos 88 136,0 0,0 0,0 39,5 29,0 0,0 0,0 204,5 
Bráder Mihály 54 0,0 0,0 26,5 91,0 0,0 0,0 0,0 117,5 
Lengyel Péter 31 21,5 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 85,5 
Koncz János 23 5,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 68,0 
Herpai Károly 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
Hornyák Csaba 71 0,0 0,0 0,0 39,0 7,0 0,0 0,0 46,0 
Kosztya Ioan 22 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 43,0 
Ratiu Octavian 14 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 41,0 
Szatlóczki Tibor 68 33,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 39,0 
Tordai Gyula 26 19,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 36,0 
Tarcsa Attila 52 4,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 36,0 
Debreczeni Zoltán  14 5,0 0,0 0,0 5,0 15,0 4,0 4,0 33,0 

 
 
 
 
A fogások után szólnom kell még 2015. év kapcsán az egyesületi rendezvényekről, mely 
a horgász versenyek voltak, a ponty tilalom vége után, június első vasárnapján, az 
egyesületi 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 –azaz június első vasárnapjára, immár 2012,2013,2014 után negyedik 
alkalommal rendeztük meg, erről a napról készült fotók megtekinthetők az egyesület 
honlapján, a  
  
     www.vajaihorgaszto.hu 
 
Ezen a honlapon szeretnénk, ha egyre több horgász adná meg az elérhetőségét email 
címét és mobil telefonszámát, hogy ezeken a lehetőségeken is tudjuk a híreket eljuttatni 
a horgászok, hogy a rendezvényeken mennél többen vegyenek részt 
 
Szeretném felhívni ismételten a figyelmet, hogy nem fogunk költséges hirdetésekbe és 
levelezésekbe fogni, a korszerű technikai eszközöket kívánjuk igénybe venni és kérem a 
horgászokat, az itt jelenlévőket, hogy szíveskedjenek tájékoztatni a tagságot és a 
honlapon 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. 
 
 
Másik rendezvényünk az áprilisban, novemberben és decemberben a pergető versenyek 
voltak, melyen több mint 18 csapat vett részt. A versenyekről kérem Dr. Kádár Zoltán 
urat, hogy a beszámolóm végén részletesebben is szóljon. 
A versenyek pozitív pénzügyi szaldóval zárultak, mert az összes verseny alkalmából 
101.000 Ft adomány gyűlt össze, amit növendék süllőtelepítésre fordítunk-, a pergető 
versenyeken a költségek kifizetése után. Itt szeretném köszönetemet kifejezni a magam 
és az Vezetőség nevében és név szerint megemlíteni a süllőtelepítéshez anyagilag 
hozzájáruló horgásztársak nevét, bár úgy gondolom a nevek már évek óta ismerősek, de 



vannak új nevek is, köszönet illeti ezeket a horgászokat. Ez az adomány 131000. ft és 
2016. -ban került bevételezésre. 
 
Ganyu Sándor    10000 Ft 
Kajus József   10000 Ft 
Szilágyi Dezső  20000 Ft 
Lengyel Csaba   5000  Ft 
Horváth Zsolt    10000  Ft 
Fejes Szabolcs   10000 Ft 
Zsoldos Sándor  5000 Ft 
Kicska István            5000 Ft 
Varga Miklós        5000 Ft 
Illés jenő   5000 Ft 
Paládi Zsolt           5000 Ft 
Magyar János   10000 Ft 
Kovács Ernő Krisztián 5000 Ft 
Vas Sándor   5000 Ft 
Lengyelné Rácz Zsuzsanna  3000 Ft 
Bodnár András  3000 Ft 
Összesen                      131000 Ft 
Összegyűjtötte és az egyesület pénztárába befizette Ganyu Sándor 
 
A felajánlásokat köszönettel fogadjuk az idén is, és ismételten szeretném felhívni a 
személyi jövedelemadózók szíves figyelmét, hogy az egyesület adószáma itt van 
elhelyezve, el lehet vinni, mert várjuk az idén május 20.-g adózó bevallók 1 %-os 
felajánlásait is.  
 
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 2015 évi gazdasági tevékenységünk során napi feladatainkat tudtuk kezelni, 
gazdálkodásunk, egyesületünk anyagi helyzete jelenleg is 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 a 
megteremtésére, az alkalmazás feltételeit és a halőri vizsgáztatását meg oldottuk, ebben 
az évben az ismétlő továbbképzés a feladat, mindkét halőr számára.  
Kérem a beszámoló megvitatás utáni elfogadását. Köszönöm a türelmüket és a 
meghallgatást a Vezetőség nevében. 
 
A jelölő bizottság elnöke írásban átadta részemre a jelölések alkalmával történ 
elbeszélgetéseken elhangzott felvetéseket, melyek közül a leglényegesebbekre most 
válaszolnék, hogy megelőzzem újbóli felvetésüket: 
 
Többen felvetették a Vízhiányt, mint problémát: 
 
Tájékoztatom a Tagságot, hogy 2015. április legvégén sajnos a Vízügy elengedte a vizet, 
de egész júniusban leveleztem a Hortobágyi Nemzeti Parkkal és Július 1-től sikerült a 
Kutat elindítani és az december elejéig üzemelt. Ennek ellenére ez évet 120 cm-es vízzel 
kezdtük, a párolgás és a rettentő tavalyi kánikula miatt. Ezért már 2016. január elején 
8.-án írtam a HNP igazgatóságnak, hogy a kutat üzemeljék be, mert most nincs párolgás 
és hatékonyan lehetne vízszintet emelni. Január 18-án ismét írtam és felajánlottam a 
villanyszámla egy részének bevállalását, ezt a levelet már az Osztályvezetőnek 
címeztem, majd ismét levelet írtam, már az igazgató helyettesnek, na erre 
megmozdultak, és felajánlottam 500 eFt. villanyszámla bevállalását, valamint a Vajai 



Polgármester támogatást is 2 havi villanyszámla erejéig, mert a januári vezetőségi 
ülésen Tisza Sándor polgármester úr is felajánlást tett. Erre febr. 4-én leültünk a Vajai 
Polgármesteri Hivatal Irodán HNP, Vízügy Vaja Város és az SZVHT Egyesület. 
Megállapodtunk a kút üzemelésében és a felajánlásokat elfogadta a HNP. Február 8.-án 
indították volna kutat, de kiderült, hogy testzárlatos a szivattyú, kiszerelték javításon 
van, a leg utolsó információ szerint megrendelték az alkatrészeket és talán a március 7.-
tel kezdődő héten visszarakják és üzemelni fog a kút. A csapadék mennyiségét nem 
tudjuk befolyásolni, jelenleg 131 cm a vízszint, bízunk benne, hogy júliusig tud üzemelni 
a kút, illetve onnantól vállalja a HNP a további üzemet. 
A vízpótlás megoldására felvetettük a napelemes megoldást a Nemzeti Park számára 
mivel az Egyesület nem pályázhat kiírás hiányában, de állami intézményként A HNP 
pályázhatna . Felajánlottuk a HNP részére az üres telkünket  napelem park létesítésére, 
de nem fogadták el. A Kút felújításra pályáznak az idén és ebbe már nem fér ez bele. 
A tájékoztatás elégtelenségérre az a válaszom, hogy el kell járni a közgyűlésre és akkor 
lehet tájékozódni, a március 1. utáni emelt jegyárról is, az már több mint két évvel 
ezelőtti közgyűlési határozat alapján működik.  A www.vajaihorgászto.hu web-lapon 
minden megtalálható, jegyárak, közgyűlési beszámolók, mérlegek, versenyek, 
engedélyek, újdonságok , vizsgáztatás, telepítés  stb. stb., a stégen otthagyott  bot 
szabálytalan horgászatnak minősül, a telepítési tilalom lehetne két hét is, de nem biztos 
hogy ez népszerű javaslat, mert amelyik hal egy hét alatt nem találja meg a helyét 
annak a két hét sem elég. A vezetőség fiatalításával magam is egyet értek,én a magam 
részéről már korábban is kezdeményeztem ezt, most itt a lehetőség, tessék jelöltet 
állítani a közgyűlésnek, minden tisztségre lehet elvileg többes jelölés,  a jelenlévők 50 
%-a+1 szavazattal. A több halőr nem lehetséges az anyagi vonzata miatt, mert a kettő is 
sokba kerül, pedig évek óta nem emeltük a bérüket el is jutottunk a minimálbérhez, ami 
már jövőre sem lesz tarható.  Törvényi előírás 50 hektár felett a 2 fő, ezt be kell tartani 
ez is a halasítás rovására megy mert növekedtek  a működési költségek, valamint nőnek 
az egyéb költségek is, pl a Haszonbérlet is 20000. Ft-ról 156000.Ft.ra emelkedett 
évente, sajnos emelkednek a halárak is. Jövőre elkerülhetetlen a jegyáremelés, már 
most jelzem előre.  A tiszteletjegy, mint jegytípus 2016. január 1-el meg lett szüntetve 
az elnökség határozata alapján. A csónak számok felfestését az idén meg kell oldani, 
illetve a halőröknek kell megkövetelni, hogy csak számmal ellátott csónak legyen a vízen.  
 

A halászati törvény kötelez bennünket a halászati őrzésre és ennek feltételeinek a 
megteremtésére, az alkalmazás feltételeit és a halőri vizsgáztatását meg oldottuk, ebben 
az évben az ismétlő továbbképzés a feladat, mindkét halőr számára.  
Tájékoztatom a tagságot, hogy az új alhaszonbérleti szerződést 2016. március 4. 
aláírtam és visszaküldtük a MOHOSZ részére, a 2016. évi költségvetési javaslatunkat, 
valamint a Halászati halgazdálkodási hasznosítási javaslatot 2016-30. évekre 
elkészítettük ezzel is megadva a segítséget a most megválasztandó új elnökségnek, 
bizottságoknak. Az elnökség és a magam nevében megköszönöm bizalmukat az elmúlt 
15. évért,kérem a beszámoló megvitatás utáni elfogadását. Köszönöm a türelmüket és a 
meghallgatást a Vezetőség nevében. 
 
  
 
Mátészalka, 2016. február 15. 
 
         Farkas Sándor 
               Elnök 


