
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 Igazgatóságának, az 
önkormányzatoknak, hogy 2016. évben is erkölcsi támogatásban részesítették 
egyesületünket. Külön szeretném kiemelten megköszönni a Vaja Város Képviselő 
Testületének és az azt vezető Tisza Sándor polgármester úrnak, hogy anyagilag is 
jelentős mértékben 380000 Ft összeggel támogatta egyesületünket a vízpótlási 
törekvésében, a kút egész évi üzemeltetése érdekében, valamint a Nemzeti Parkkal 
történő együttműködés elősegítése érdekében kifejtett tevékenységét, valamit  a kút 
üzemeltetésének a műszaki lehetőségének megteremtését azzal, hogy kölcsönadta a 
búvár szivattyút, amelyet időközben Nemzeti Park Igazgatósága megjavítatott. 
  
 
A 2016. év Közgyűlési beszámolóját azzal kezdem, hogy összegzésként megállapítható 
hogy 2016.-ben is eredményes évet zártunk és bár a tagság létszáma csökkenést mutat, 
valamint a fogási eredmények is, de azért a költségek fedezetére rendelkezésre állt a 
tagsági díj bevétel. Esemény volt bőven ebben az évben is. Kezdődött azzal hogy közel 
egyhavi levelezés után sikerült elérni, hogy február elején leültünk tárgyalni, A HNP 
igazgatóság képviselőivel, mert január elején igen alacsony vízszinttel  110 cm-el 
indultunk annak ellenére, hogy 2015 december elejéig üzemelt a kút de csapadék sem 
hó sem eső formájában nem volt sem decemberben sem januárban. Megállapodtunk  A 
február 4. én Nemzeti Parkkal, hogy az Egyesület és Vaja Város felajánl két-két havi 
villanyszáma fizetést a kút azonnali üzemindítása fejében. Ezután rögtön kiderült, hogy a 
szivattyú nem képes üzemelni, mert leégett, pedig decemberben még működött, úgy állt 
le. A Nemzeti Park március 15. -ig körülményeskedett, de végül március 15.én elindult a 
kút üzeme. ekkor 120 cm- volt a vízállás, mert január 1-től 10 cm volt az emelkedés. 
A kút üzemének köszönhetően július 1. re 140 cm-értünk el de a nyári és őszi 
párolgásnak köszönhetően október 1-re megint 110 cm-lett a szint a kút folyamatos 
üzeme mellett ( két hét vízmérő hitelesítés kivételével) 
 
Sajnos a Nemzeti Park idén január 3-án leállította a kút üzemét azzal, hogy várjuk meg a 
március végét, hogy alakul a téli csapadék és, hogy nyugalomba kerüljön az élővilág is. 
Ebben egyeztettünk rögtön a kút leállását követően 2016. január elején és abban 
maradtunk, hogy március végen újra leülünk egyeztetni. Jelenleg kút nélkül 130 cm a 
vízszint, de sajnos rossz hír, hogy a kitermelhető vízkészlet engedélye a Nemzeti Parknak   
csak 50000 m3 –re van és magas a vízkészlet járulék díj is, így  a Nemzeti park az idén 
is elvárja az egyesületi és városi támogatást is, de valahogy célszerű lenne a nyári 
kánikulában üzemeltetni  a kutatat a párolgás fedezésére is. 
 
 
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. Előzetes információink szerint a Holt 
Szamost a Szamosi Élménytér Kft kapja haszonbérletbe, így ezen a vízterületen, míg  a 
kijelölés meg nem történik, területi és napi jegyeket nem tudunk árulni. Az ez évi állami 
jegyeket, horgász okmányokat és Tiszai valamint vajai területi jegyek árusítását a 
szokott helyen és módon megkezdtük január 4.-én és jelenleg is folyamatosan megy az 
árusítás. Ha A holt Szamos sorsa eldől, felvesszük  a kapcsolatot, a jegy forgalmazása 
ügyében az illetékesekkel. Addig türelmet kérünk. Szintén türelmet kérünk a MOHOSZ 
Tiszai jegyekkel kapcsolatosan, ígéretet kaptunk  a mielőbbi jegy vásárlás lehetőségére. 



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,valamint a 
törpeharcsa ritkítást is. 2016. évben megünnepeltük egyesületünk 70. ik születésnapját, 
szokásos június első vasárnapi horgászversennyel, úgy gondolom méltón 
megemlékeztünk az öreg és tevékeny horgászokról is az emléklap átadásával, valamint a 
villantó magazinban megjelent cikkel is. Oklevelet kaptak Szilágyi Dezső, Kozma Bertalan 
Harangozó János Kitüntetést kapott 
    
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 2016-ban lettek változtatva így bevételünk nem 
igazán növekszik 2017-bent, mert a létszámunk csökkent de a fegyelmezett 
gazdálkodásra 2017. évben is szükség lesz. 2016. évben is fenntartottuk a gazdálkodási 
fegyelem mellett a pénzügyi stabilitásunkat. 
   
A teljes pénzforgalmunk 2015.évben 11.029.954  Ft saját+2.848.020 Megyei Szövetségi és  
Rákóczi Halászati Kft. Összesen 15.207.079 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 2.8480.20 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. 
 
  

2015. évben    9585 eFt       183  fő  295    478 
2016. évben    8491 eFt       155  fő        333   488 
 

Adományok az egyesület tagjaitól 
és szja 1%-ból.                               146 
000 Ft. 
Törpeharcsa ritkítás                         185   eFt. 
Vaja Város Önkormányzata        380   eFt.  
Halasításra (verseny)   108   eFt. 
Összesen     819   eFt. 
Napijegy bevétel     649   eFt. 
Előző évi pénzmaradvány    1549  eFt. 
Összes rendelkezésre álló bevétel     11508 eFt. 
 
3017 eFt. a nem tagdíj forrású elkölthető Összeg állt szerencsére rendelkezésre, ez nem 
lesz így az idén ezért ez alátámasztja a jegyár emelést. 
A számokból megállapítható, hogy egyesületünk az utolsó évben alapos létszám 
csökkenést ért el és sajnos csak  Vaján, nem a Holt Szamoson horgászók között. 
Ez meglátszik a  tagdíjbevételen és úgy gondolom egyértelmű indoka a tavalyi jegyár 
emelésnek, és a további indok, hogy a fegyelmezett költekezés ellenére is többet kellett 
költöttünk 2016. évben mint egy átlagos korábbi évben, ennek persze meg voltak az 
indokai. 



Ezt a létszám csökkenést emelkedésbe kellene fordítani, úgy gondolom legalább meg kell 
állítani és olyan ösztönző rendszeren kell gondolkodnunk ami ezt elősegíti. Az elnökség 
nevében javaslatot fogunk erre tenni a közgyűlésnek. ENNEK LÉNYEGE:Mivel az új 
horgász felvétele ajánlóhoz kötött, ezért azt javasoljuk, hogy aki Új horgászt hoz az 
egyesület részére, mint ajánló részesüljön 10000 Ft.-os  visszatérítésben, azaz területi 
jegye összegének 10000 Ft-os visszatérítése formájában Úgy ítéljük meg, hogy a 80000 
Ft-ból még mindig jól jár az egyesület, mivel 70000 bevétel az egyesületé. a 10000 Ft. 
pedig, ösztönzőleg kell, hogy hasson a horgásztársakra. Ezt az ajánló iv aláírásával tudja 
a horgász igazolni az egyesület részére. Ezt a módszert szükségesnek tartjuk bevezetni, 
míg helyre nem áll legalább egy 180 - 185 fős vajai létszám. 
 
2016.–ban 3 fő ifjúsági és 14 fő gyermek horgászunk mellett így 138 fő felnőtt 
horgászunk volt. a Holt Szamoson 333 mellett.  
A bevételeink törzsét az alapvetően vajai tagság adja, amely törzstagság létszáma ugyan 
ingadozott. 2016. évben összesen 155 fő tagságunk van.  
 
 
Sajnos a jövedelmek alakulása és a megélhetési költségek növekedése (benzin árak) 
ellenére úgy gondolom ilyen körülmények között is  a jegyárak emelését ennek ellenére 
meg kellett tennünk, mert ez létszámmal kalkulálva a jelenlegi szintű működés nem 
fenntartható, ezért  az elnökség nem kevés vita után úgy döntött, hogy jegyáremelést  
javasol, amit  közgyűlés elfogadott 2016. decemberében. 
 
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 2016. –ban 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 program 
segítségével.   
A következőkben a terv és tényadatok összevetéséből látszik a körültekintő tervezés és 
megfontolt költekezés ami mindig is jellemezte egyesületünket. 
  
 

2016. év Költségvetés Terv  
teljesülése 2016 évi terv 

2016. terv 2016.tény 
BEVÉTELEK 
Egyesületi tagdíjak 8400 8491 
Napijegy bevétel 900 649 
Tárgyévi bevétel 9300 9140 
Előző évi maradvány 650 1549 
Egyéb(szja 1%+ adom , hvers.)   690 

 
819 

Összesen bevétel.(pénzeszk) 
  10640 11508 

 11022 
Maradvány 500 486 

 11508 
Kiadások 
Főfogl. Munkabére+kt 

 
2740 2703 



Termelési ügyviteli ktg. 
 1500 2047 

Horgásztanya ktg. 600 667 
Vízterület ktg. 800  806 
Halasítás ktg. 4500  4799 
Kiadások összesen 

 10140 11022 
Záró pénz 500 486 

  
 
Részletesen kimutatva a költségek alakulása az alábbi, legjelentősebb tétel a halasítás, a 
halőr munkabér és közterhei, az egyéb termelési és kezelési költségek, szolgáltatások 
 

 
   

2015.ÉV 
 

2016. ÉV (+/-) 
Anyag és árú beszerzés 

  
4660889 

 
5605007 944118 

Halvásárlás 
       

 ponty NÁBRÁD  3648076 
 

367285 4799585 1151509 

 
Csuka Ivadék 20000 db 

  
304800 

  
 

Ponty Székely    
4127500 

  
 

Horgász ház anyagai 1012813 
  

667245 667245 

 

  

  
   Munkabér és 

közterhei 2712000 2712000 

 
2703045 -8955 

Munkabér  
  

2340000 
  

2337045 
 Közterhek 

  
372000 

  
366000 

 
        Egyéb termelési kez. Ktg 

 
1210642 1210642 

 
2046657 836015 

 
Bankköltség 

 
88310 

  
70189 

 
 

Rendezvények ktg 
 

121550 
  

168668 47118 

 
ügyeleti dij, riasztó 97384 

  
97384 0 

 
megbizási dij 

 
254000 

  
254000 0 

 
Nyomtatv., irodaszer, posta 136398 

  
53180 

 
 

könyvelési szolg.2014.év 220000 
  

240000 20000 

 
h.bérletidij 

 
26000 

  
182000 156000 

 
nevezési dij  

 
13000 

    
 

Halcapone jutalék 
 

254000 
  

381000 127000 

 
Vizdíj 

    
3717 3717 

 
Villanyszámla Eon 

   
53385 

 
  MVMPartner 

  
543134 543134 

        Mindösszesen Költség 2016. év 
  

8721000 
 

11021954 2300954 
        
        

 
Pénztár 

 
Bank Összesen 

   Nyító 434315 
 

1115031 1549346 
   

 
       Záró dec 31. 223600 

 
263104 486704 

    



        
 

A halasításra 2016.-ben a jogszabályi kötelezettség miatt a 2015.-ben már 
megnövekedett bérköltségek ellenére jóval többet tudtunk fordítani, mert 2015. évről 
2016. január 1.-én 1.549.346 Ft –al fordultunk  és  ezt  döntően a halasításra költöttük 
el 2016. ban. Jelentősen növekedtek még a  költségek a jegy árusítással kapcsolatban 
(127 000.Ft.,tudomásul kell venni a jegyértékesítés felelősség teljes és idő igényes 
munka, MOHOSz haszon bérleti díj évi 156000. Ft, vízpótlási áramszámla 
hozzájárulás).Az évégi maradványt meg kell tartania  jövőben is, mert a január február 
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. 
Ebben az évben a halőrzéshez pályázatot nyújtottunk be, mintegy 685000 Ft értékben 
eszközökre, (éjjel látó, távcső, vadkamera telefon) a MOHOSZ - hoz ennek saját erős 
része 30 % azaz 204 000 Ft.100%-os Támogatással kapnak  a Halőrök téli nyári 
ruházatot (sapka, pulóver kabát, nadrág, kesztyű csizma,cipő) 180000 Ft/fő értékben az 
FM és MOHOSZ közbeszerzésében. Ennek ruha próbája   2016. feb. 14.-én megvolt, így 
várhatóan hamarosan meg  a ruházat 360000 Ft értékben.Ezek kihordási időre járnak. 
 
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, 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. 
  
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 2016. -as évben a vízszint tartása 
a Vízügyi Igazgatóság részéről megfelelő volt, mert nem engedték el a vizet, igaz nem is 
volt mit elengedni, a kút folyamatosan üzemelt.  
 
A legnagyobb gondot a halár fogja okozni 2017.- ben a működésben, ezért előzetesen 
folyamatosan próbáljuk megtudni a halárakat, de elképesztő árakról van szó előzetesen, 
minden haltermelő még kivár a jégre hivatkozik, hogy még bizonytalan, hogy  mennyi 
hala van és milyen áron adják, sajnos nagy kartelezés gyanúja, mert kevés hal van 
állítólag, mivel nem lehet halászni most már pl. a Tiszából.  
 
A 2017. évben a halasítás tavalyi szinttől alacsonyabb szinttel való kivitelezése 
valósítható meg figyelembe véve az előzetes halár információkat. ezzel a bevétellel, mert 
ettől a jelenlegi halasítástól ugyanazért a pénzért csak kevesebb halat tudunk telepíteni.  
 
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, 2016-ben ilyen összeg 127000 Ft jött december 31.-ig.  
Adományként kapott  
 
 
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 
horgászrendre vonatkozóan a döntően nem változtatási szándékot, illetve kérem a 
tagságot, hogy a decemberben elfogadott sporthorgász éves jegy intézményét most 
szüntessük meg, mivel a tagság jelentős létszámban ezen jegy típusra vonatkozóan 
tiltakozást jelentett be az ellenőrizhetőség lehetetlensége miatt  nem célszerű olyan 
rendelkezést bevezetni amelyet nem tudunk betartatni! Ennek napijegyes csak parton 
változata az ellenőrizhető ezért azt javasoljuk meghagyni. Ezért már január elején ezt a 
jegy formátumot az Elnökség HATÁROZATBAN ideiglenesen letiltotta és nem szerepel a 
vehető jegyek listáján sem. mivel Közgyűlési jogkört nem szeretnénk csorbítani a 
jegyvásárlását a honlapon elnökségi engedélyhez kötöttük, eddig nem igényelt ilyet 
senki, ezért kérjük a közgyűlést, hogy határozatban szüntesse meg ezen jegy típust! A 
horgászok 100 %-ban a megszokott jegyeket vásárolták eddig! 
 
A fogási naplók kiértékelése alátámasztja a nemes és főleg rabló halak daraszám és súly 
korlátozásának időszerűségét, mert a naplók tanulsága szerint volt 8 kg, és 10 kg-os  
csukafogás,a jövőnkre gondolva itt is érdemes a mérsékletesség, mert ilyen hal több ezer 
ivadék lehetőségét hordozza magában. (Horgászrend mellékelve) 
 
A 2016 évi telepítések a következőek voltak 
             
ponty NÁBRÁD  4,85 mázsa  

 
367285 

  Csuka Ivadék   20000 db 
 

304800 
  Ponty Székely  

45+20 =65 
mázsa 

 
4127500 

   
Összesen                  4799585 
Ez a 2015 évi telepítés összegénél   1.151. 509 Ft-al több  
 
 
A halasítás után a fogási eredmények következnek az éves beszámolók sorában, ezért 
most a 2016. 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 az idén is a Holt-szamosi és egyéb vízterületek kapcsán  
 
Nyilvántartásunk szerint a határidőig, azaz 2016. február 28.-ig a leadott fogási naplók  
száma a  2015. évben  476-ból 363 db, míg 2016 évben 488. ból 318. db azaz rosszabb 
az eredmény  mint tavaly, mert több naplóból kevesebb leadva. 
A le nem adott naplók száma számomra érthetetlen, mivel a törvény szerint már 
negyedik 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% 
 
 

159 Vaja leadott 100,00 % leadott napló 
  329 Egyéb 48,33 % leadott napló 
  488 Össz horgász 2016 65,16 % leadott napló 

  170 Le nem adott napló 34,84 % nem leadott napló 
  



Naplók Leadott Napló Ebből nulla 
napos 

További 
Nulla 
fogás 

Összes 
Nullás % 

Leadott Napló Vaja 159 24 24 48 30,19 
Leadott Napló Holt Szamos+ egyéb 159 47 35 82 51,57 
Összesen leadott 318 71 59 130 40,88 
 
 
 
 
A napló vezetés az új törvény szellemének sajnos nem felel meg. Sajnos vajai 
vízterületen is gondok vannak a horgászokkal, tudom mindig azok hallják akik itt vannak 
és általában ők jól töltik ki, de a kivétel is erősíti a szabályt  ezért elmondom, még 
egyszer el kéne olvasni az apró betűs részeket! 
 
A naptár rész azért van, hogy a horgászat megkezdése előtt meg kell jelölni a napot, 
amelyen horgászni kezdünk, minden egyes alkalommal, ezeket a megjelölt napokat 
leadás előtt összesíteni kell és az összese kipontozott rovatba  be kell írni! Találtunk 
olyan naplót amelybe egyetlen nap sem volt jelölve, de belül beírta amikor horgászott ha 
nem fogott ha nem fogott semmit sem (Rózsa Imre) a Nap jelölése kötelező és fogás 
független! 
Belül A fogásoknál a vízterület nevét a TERÜLETI JEGY SZERINT pl. VAJAI VÍZTÁROZÓ 
Vízterület kódja minden területi jegyen fel van tüntetve VAJA 15 -038-1-1 
A megye összes vízterület kódja  letölthető a honlapunkról! 
A hó nap,Óra,perc csak akkor és csakis akkor töltendő ki  fogunk halat és azt megtartjuk! 
(megtartható a hal ha a megtartás nem ütközik horgászrendbe) 
 
A kód 1, kód2, kód 3 rovatba  csak akkor írunk halat ha az egyesület elnöksége elrendeli 
(Pl statisztikai célvizsgálat miatt)  A mi egyesületünk nem rendelt el semmit (Schüszler 
M) 
 
A halat fél kg pontossággal írjuk nem 3,2 kg hanem 3,0 és nem 3,7 hanem 3,5 kg a nem 
3,9 hanem 4,0 melyikhez közelebb van  
 
Az utolsó sorban a lapon nem adjuk össze, erre a az 38. oldaltól  a V, Éves fogás 
összesítő tábla szolgál, itt adjuk össze vízterületenként  kg éd db számot és a 42 oldal 
utolsó sorában összesítünk 
Nem olyan bonyolult ez ,csak oda kéne figyelni!! 
 
Minden évben elmondom, hogy nem hihető számomra az és elfogadhatatlan, hogy a 
Holt-Szamoson, és egyéb vizeken 333 naplóból (Tiszán, Krasznán Szénaréten,  Apagyon, 
a Keskenyen és  a Tisza-tóról) összesen 159 leadott naplóból 82. horgász csak azért vett 
30000 Ft vagy folyók esetén 18000 Ft-os +ehhez 6200 Ft összegű állami, Szövetségi, 
Szatmárvidéki tagságit, hogy egyetlen napot se horgásszon a napló tanúsága szerint.  
 
 
 
 
Az adatok alapján egyértelműen romlik a helyzet az üres naplók vonatkozásában, viszont 
nem emelkedett a leadott naplószám, ami változatlanul kedvezőtlen. Vaján a 2015. év 
legjobb napló leadása után 2016-ban rekordot döntöttünk, mert mindenki leadta a 
naplót, itt azonban  meg kell jegyeznem 2016. -tól az  ingyenes gyerek állami jegy is 
2200 Ft-ba kerül, ha nem adta le a gyerek a naplót, így ők is nevelődnek vagy a szüleik. 
reméljük.   
 



Mi eddig is következetesen alkalmaztuk és a jövőben is fogjuk alkalmazni a dupla állami 
jegy intézményét, de a Szák programba utólag már beépítve van a jegy típusa és ha nem 
jó jegyet adunk el annak következményeit az egyesületnek kell viselni. az azzal egészült 
ki, hogy a hibásan kitöltött napló lenem adott naplónak minősül és a vonzata 4200 Ft-os 
állami jegy. Az 2016-os naplókban elvégeztük a javításokat, de ígérem 2017. -től 
egyetlen naplót sem vagyunk hajlandóak javítani, hanem automatikusan rosszul, vagy 
hiányosan kitöltöttként visszük fel, hogy okuljon az oda nem figyelő horgász.  
 
 
Azért a Vajai vízterület fogásai értékelhetők, mert  159 fő 100 %-ban leadott naplóból 
csak  24 fő van aki egyáltalán nem horgászott, azaz nulla napos. Volt még további 24 db 
nullás napló Vaján, 6 gyerek és 18 felnőtt, aki horgászott, de nem fogott halat, így az 
összes nullás napló 48 db. Ez arány hihetetlenül rosszabb a Holt-Szamoson és élő 
vizeken horgászóknál, mint említettem itt a 47 nem horgászó horgászon kívül még 35-en 
nem fogtak halat, így 82 napló üresen árválkodik a leadott 159 naplóból ez 51,57% 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 2016 évi fogások összesítése 
 
Nsz Vízterület Horg.nap Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Egy. Őh. Egy.I.h. össz 
159 Vaja 4830,0 2034,5 97,5 69,5 241,5 542,5 253,5 651,5 3797,0 
159 Egyéb 1651,0 468,8 43,5 73,0 119,5 181,0 282,0 239,5 1405,5 
318 Összesen 6481,0 2503,3 141,0 142,5 361,0 723,5 535,5 891,0 5202,5 

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

159 Vaja 30,38 12,80 0,61 0,44 1,52 3,41 1,59 4,10 23,88 
159 Egyéb 10,38 2,95 0,27 0,46 0,75 1,14 1,77 1,51 8,84 
318 összes 20,38 7,87 0,44 0,45 1,14 2,28 1,68 2,80 16,36 
 
Darabszám kimutatás 

 P. db   Cs. db   S. db   H.db   A.db Össz. db 
815,0 37,0 41,0 32,0 85,0 1010,0 
170,0 16,0 31,0 7,0 30,0    254,0 
985,0 53,0 72,0 39,0 115,0  1264,0 
db/fő db/fő db/fő db/fő db/fő db/fő 
5,13 0,23 0,26 0,20 0,53 7,95 
1,07 0,10 0,19 0,04 0,19 1,60 
3,10 0,17 0,23 0,12 0,36 3,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Legtöbb napot horgászók 
 

1 Illés Jenő 134,0 
2 Schüszler Miklós 114,0 
3 Czakó Sándor 109,0 
4 Szerencsi János 105,0 
5 Török Csaba 104,0 
6 Király István 93,0 
7 Ember János 84,0 
8 Horváth János 84,0 
9 Imre Károly 83,0 

10 Horváth Géza 80,0 
11 Györök János 79,0 
12 Simon István 78,0 
13 Gábor Miklós 74,0 

 
 

    

Legtöbb halat fogott Vaja 
      

Sorszam Neve                HorgNap                             Összesen Hog.jegy 
1 Nagy Béla 69,0 151,0 A174120 
1 Illés Jenő 134,0 148,0 A174068 
2 Király István 93,0 129,0 A174118 
3 Györök János 79,0 127,5 A174228 
4 Horváth Géza 80,0 118,0 A174061 
5 Schüszler Miklós 114,0 106,0 A174173 
6 Czakó Sándor 109,0 100,0 A174076 
7 Harsányi Viktor 41,0 95,0 A174202 
8 Rózentál Ottó 64,0 94,5 A174201 
9 Ember János 84,0 91,5 A174181 

10 Séra Lajos 35,0 90,0 A174232 
11 Papp Miklós 25 89,0 A174138 
12 Nagy Gábor 32,0 82,0 A174059 

 
Legtöbb Ponty  Vaja 
 

Sorszam Neve HorgNap Ponty víz  
1 Czakó Sándor 64,0 83,0 A174201 Vaja 
2 Rozentál Ottó 109,0 67,0 A174076 Vaja 
3 Horváth Géza 80,0 66,0 A174061 Vaja 
4 Harsányi Viktor 41,0 77,0 A174202 Vaja 

      
5 Király István 93,0 75,0 A174118 Vaja 
6 Ember János 84,0 55,0 A174181 Vaja 
7 Kocsis jános 19,0 64,0 A174212 Vaja 
8 Séra Lajos 35,0 55,0 A174232 Vaja 

      



Átlag tömeg alapján 
 

1 Czakó Sándor 83,0 27 3,07 
2 Harsányi Viktor 77,0 25 3,08 

3*** Király István 75,0 24 3,13 
4 Rózentál Ottó 67,0 28 2,39 
5 Horváth Géza 66,0 25 2,64 
6 Kocsis jános 64,0 24 2,67 
7 Ember János 55,0 24 2,29 
8 Séra Lajos 55,0 23 2,39 
9 Temesvári Lajos 49,0 18 2,72 

10 Illés Jenő 41,0 14 2,93 
     
     

 
 
 
Legtöbb süllő Vaja 
 

Sorszam Neve Süllő víz  
1 Illés Jenő 7 A174068 Vaja 
2 Ganyu Sándor 8 A174096 Vaja 
3 Horváth Zsolt 6 A174074 Vaja 
4 Király István 7 A174118 Vaja 
5 Schüszler Miklós 3,5 A174173 Vaja 
6 Szerencsi János 5,5 A174072 Vaja 
7 Kicska István 6 A174098 Vaja 
8 Fejes Szabolcs 6 A174054 Vaja 
9 Györök János 3 A174228 Vaja 

10 Török Csaba 3,5 A174225 Vaja 
 
 
 
Legtöbb Csuka 
 

Sorszam Neve Csuka víz  
1 Fodor Csaba 21 A174186 Vaja 
2 Nagy Béla 12 A174120 Vaja 
3 Nagy Tamás 10 A174260 Vaja 
4 Rozenthál Ottó 9 A174076 Vaja 
5 Hadobás Gyula 8 A174164 Vaja 
6 Szalkai László 8 A174091 Vaja 
7 Király István 7 A174118 Vaja 
8 Bodnár András 5 A174127 Vaja 

 

 
Legtöbb amur 

    



Sorszam Neve Amur víz Amur db 
1 Illés Jenő 62,0 A174068 8 
2 Nagy Gábor 43,0 A174059 5 
3 Rózentál Ottó 27,5 A174201 4 
4 Ganyu Sándor 24,0 A174096 3 
5 Balogh Ferenc 22,0 A174244 3 
6 Tatár lászló 22,0 A174108 3 
7 Varga Tibor 22,0 A257273 3 
8 Nagy József 21,0 A257243 4 
9 Szücs Ferenc 20,0 A174153 2 

10 Györök János 19,5 A174228 3 
11 Pápai Sándor 19,5 A174235 3 

12** Nagy Tamás 18,0 A174260 1 
13 Szunyog János 18,0 A174205 2 
14 Szegedi Miklós 17,0 A174169 2 
15 Szováti Zoltánné 16,0 A174137 2 
16 Horváth János 14,0 A174277 2 
17 Kovács Ernő Krisztián 14,0 A174152 2 
18 Szerencsi János 14,0 A174072 2 
19 Ember János 13,0 A174181 1 
20 Szendrei István 11,0 A174155 1 
21 Fodor Péter 10,5 A174275 1 
22 Simák László 10,0 A174273 1 

 

 
  
  
 
Legtöbb Harcsa Vaja 
 

Sorszam Neve Harcsa víz Harcsa 
db 

1 Illés Jenő 38,0 A174068 8,0 
2 Szentesi István 35,0 A174075 3,0 
3 Kicska István 23,0 A174098 3,0 
4 Horváth Zsolt 23,0 A174074 2,0 

5 
Kovács Ernő 
Krisztián 14,0 A174152 2,0 

6* Szováti Béla 19,0 A174144 1,0 
7 Szerencsi János 12,0 A174072 3,0 
8 Fekete János 12,0 A174142 2,0 
9 Schüszler Miklós 5,5 A174173 1,0 

10 Nagy Tamás 5,0 A174260 1,0 
 

 
 
legtöbb egyéb hal 

  
     

1 Rózentál Ottó 28 A174201 Vaja 
2 Czakó Sándor 27 A174076 Vaja     



3 Harsányi 
Viktor 25 A174202 Vaja 

4 Horváth Géza 25 A174061 Vaja 
5 Kiss József 25 A174177 Vaja 
6 Király István 24 A174118 Vaja 
7 Ember János 24 A174181 Vaja 
8 Kocsis jános 24 A174212 Vaja 
9 Séra Lajos 23 A174232 Vaja 

10 Orosz Tibor 20 A174178 Vaja 
 

    
   

 

 
A fogások után szólnom kell még 2016. 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 2012,2013,2014,2015,2016 után 
ötödik 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 
 
 
Másik rendezvényünk az áprilisban pergető verseny volt, melyen több mint 18 csapat 
vett részt. A versenyekről és eredményekről a honlapon adtunk tájékoztatást A verseny 
pozitív pénzügyi szaldóval zárult, mert az alkalmából 108.000 Ft adomány gyűlt össze, a 
pergető versenyeken a költségek kifizetése után. Itt szeretném köszönetemet kifejezni a 
magam és az Vezetőség nevében és név szerint megemlíteni a Törpeharcsa gyérítéshez 
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 
185000. Ft és 2016. -ban került bevételezésre. 
 
Alvári Pál 

 
1 000 

Balogh Ferenc 
 

1 500 
Harangozó János 

 
2 000 

Kicska István 
 

1 000 
Balogh lászló 

 
500 

Szalai Árpád 
 

10 000 
Király István 

 
2 000 

Nagy Béla 
 

5 000 
Bodó Gábor 

 
20 000 

Kaszonyi Sándor 
 

1 000 
Hadobás Gyula 

 
2 000 

Lakatos Gergely 
 

5 000 
Ember János 

 
1 000 

Orosz Tibor 
 

1 000 



Rózsa Imre  
 

10 000 
Tóth Sándor 

 
5 000 

Takács László 
 

1 000 
Séra Lajos 

 
1 000 

Nagy Béla 
 

5 000 
Bónia Attila 

 
1 000 

Fejes Szabolcs 
 

10 000 
László Sándor 

 
1 000 

Kovács Zoltán 
 

1 000 
Tatár László 

 
10 000 

Ficze László 
 

2 000 
Szegedi Attila 

 
1 000 

Jakab István 
 

1 000 
Lengyel Csaba 

 
5 000 

Ganyu Sándor 
 

3 000 
Szilágyi Dezső 

 
10 000 

Adorján Gusztáv 
 

10 000 
Zsoldos Attila 

 
10 000 

Horváth Zsolt 
 

5 000 
Dankó András 

 
2 000 

Szegedi Miklós 
 

2 000 
Szegedi Gábor 

 
4 000 

Nagy József 
 

500 
Szücs Ferenc 

 
1 000 

Horváth János 
 

1 000 
Szováti Zoltánné 

 
1 000 

Csigai Istvánné 
 

1 000 
Szalkai László 

 
3 000 

Farkas Sándorné 
 

5 000 
Farkas Sándor 

 
10 000 

Kajus József 
 

5 000 
Varga Miklós 

 
5 000 

  
185 500 

Összegyűjtötte és az egyesület pénztárába befizette Bónis Attila 
 
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 2016 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. 
 



 
Tájékoztatom a tagságot, hogy az új haszonbérleti szerződés mellékletét képező 
Halászati halgazdálkodási hasznosítási javaslatot 2016-30. évekre módosítottuk a 
törpeharcsa ritkítás miatt, itt az óvatosság elve alapján csökkentettük a telepítendő 
ponty mennyiséget, mert a MOHOSZ elvárásai alapján az éves telepítéseket minden 
évben növelni kell és a terv a kiinduló alap. Ezt a módosított üzem tervet elfogadta a 
halászati felügyelő és elküldtük a MOHOSZ részére is. 
Az évvégére megkaptuk a törpeharcsa gyérítési engedélyt 2016. december 31.-ig. 
Kétszer szedte ki a varsákat a halász mester a halőrök és az elnök és elnök helyettes 
valamint a horgász mester jellétében. első alkalommal mintegy 200 kg, a másodi 
alkalommal mintegy 300 kg apró törpe került a tóból. Erről a fotók a honlapon 
megtekinthetők! A gyérítést a jég olvadása után meg fogjuk ismételni, mivel biztosan 
van még eltávolítandó törpe állomány.  
 
 Köszönöm a figyelmüket és a meghallgatást a Vezetőség nevében. 
 
  
 
Mátészalka, 2017. február 25. 
 
         Farkas Sándor 
               Elnök 


