
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 
önkormányzatok közül a Vajai Önkormányzatnak és nagyra becsült Polgármesterének 
Tisza Sándor úrnak, hogy a vízpótlásban nagyon jelentős mértékben támogatta a HNP-t 
ezáltal az egyesületünket. Az Ő támogatásuk komolyságát és elkötelezettségét mutatja, 
hogy igen jelentős összeggel (1150 eFt.-al) szálltak be a kút egészéves üzemeltetésébe, 
mert e nélkül HNP nem tette volna. Ez több mint erkölcsi támogatás, mert  amit tettek, 
azáltal maradt életben egyesületünk és a tó vízszintje is, ami a kút üzeme ellenére is 
decemberben csak 94 cm volt. Mondhatja erre bárki, hogy ez város érdekei ,de miért 
nem tesznek így Őrben és Kántorjánosiban  hiszen az Ő területükön is van ez  tó! Ezt 
azért majd felvetjük  a Nemzeti Park Irányában is :Tisza Sándor Polgármesteri urat 
javaslom az elnökséggel egyetértésben tiszteletbeli  Elnökhelyettessé válassza meg a 
közgyűlés. 
  
A 2017. év Közgyűlési beszámolóját azzal kezdem, hogy összegzésként megállapítható 
hogy 2017.-ben is pozitív gazdálkodással zártunk és bár a tagság létszáma jelentős 
csökkenést mutat, valamint a fogási eredmények is, de azért a költségek fedezetére 
rendelkezésre állt a tagsági díj bevétel, ha szűkösen is. Esemény volt bőven ebben az 
évben is. Kezdődött azzal, hogy közel egyhavi levelezés után sikerült elérni, hogy 
március végén  leültünk tárgyalni, A HNP igazgatóság képviselőivel, mert az ez évi igen 
alacsony vízszinttel  120 cm-el indultunk annak ellenére, hogy 2016 december elejéig 
üzemelt a kút de csapadék sem hó sem eső formájában nem volt sem decemberben sem 
januárban és februárban sem. Megállapodtunk április elején Nemzeti Parkkal, hogy az 
Egyesület idén is felajánl 200.000 Ft villanyszáma fizetést a kút azonnali üzem indítása 
fejében. Ezt 2018. február 28. -i fizetéssel vállaltuk be, mert már ekkor látszott, hogy a 
vízszint miatt a bevételünk jelentősen csökkenni fog. Júniusban a  nemzeti Park 
1.800.000 Ft fizetését kérete a vajai Önkormányzattól és egyesületünktől is, kihasználva, 
hogy az Önkormányzat pályázata nyert, de mi ezt nem vállaltuk be,mert felelőtlenség 
lett volna és eddig mindig felelősen gazdálkodtunk, ekkor módosítottuk korábbi 
vállalásunkat is a fizetési idő vonatkozásában. 
A kút üzemének köszönhetően július 1. re 139 cm-értünk el de a nyári és őszi 
párolgásnak köszönhetően december 1-re megint 94 cm-lett a szint a kút folyamatos 
üzeme mellett. Jelenleg a vízszintje a kút üzemének és a kevés csapadéknak 
köszönhetően  megközelítőleg 133 cm. és amikor a beszámolót írom üzemel a kút és 
kedvezőbb kilátoskkal indulunk  az évnek. 
 
Igen fontos jogszabályok léptek életbe az elmúlt évben, melyek olyan fontos változásokat 
hoztak, a vizek döntő többsége közel 100 % haszonbérleti jogát a MOHOSZ Kapta a 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól és kijelöléses, valamint pályázatos módszerrel adja 
tovább a tagszervezetének egyesületei részére. A Holt Szamost a Szamosi Élménytér Kft 
kapta májusban haszonbérletbe, így ezen a vízterületen, - a kijelölés után-, területi és 
napi jegyeket el kezdtük 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.  
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, 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 növekedett 2017-bent, mert a létszámunk csökkent de a fegyelmezett 
gazdálkodásra 2017. évben is szükség volt illetve lesz 2018. évben is. 2017. -ben is 
fenntartottuk a gazdálkodási fegyelem mellett a pénzügyi stabilitásunkat. 
   
A teljes pénzforgalmunk 2017.évben 15236345 Ft volt ebből bankszámlán 3500000. Ft a 
amelyből 12270915 Ft saját+3665430 Ft Megyei Szövetségi és  Holtszamos jegy, amely 
összegben tehát benne vannak a horgászjegy forgalmazásból nem minket megillető 
pénzeszközök, úgymint az állami jegy, szövetségi tagdíjak, és szövetségi és Holt-szamos 
területi és napi jegy bevételek.  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 
2017. évben    8291 eFt       152  fő        288                      418 
Felnőtt Horgász 125 fő 1 fő ifi 26 fő  gyerek +288 fő tagdíj 
+ 106 Államijegy=526 db eladás a 126-ből nincs bevételünk 
 

Adományok az egyesület tagjaitól 
és szja 1%-ból.                               95823    Ft. 
Előző évi pénzmaradvány    223600 Ft. 
Alianz biztosító díjvissazatérítés   3185  
Bank kamat     197   
Megyei Szövetség jegy jutalék  138950 
Holt-Szamos Élménytér        18160 
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Összes rendelkezésre álló jegy bevétel (napijeggyel)  8291 eFt. 
 
Összes bevétel       8 770 915 
Egyéb bevétel telek eladás      3 500 000 
Összes bevétel        12 270 915 
 
 
Az idén sajnos nem állt rendelkezésre 3017 eFt. a nem tagdíj forrású elkölthető Összeg 
ezért volt megalapozott a jegyár emelésünk 
A számokból megállapítható, hogy egyesületünk az utolsó két évben alapos létszám 
csökkenést ért el és sajnos nem csak Vaján, hanem a Holt Szamoson horgászók között. 
Ezt a létszám csökkenést emelkedésbe kellene fordítani, úgy gondolom legalább meg kell  
állítani és olyan jobb ösztönző rendszeren kell gondolkodnunk ami ezt elősegíti. A tavalyi 
javaslat nem igazán jött be, ezért az elnökség javasolja a 80000 Ft-os új belépő jegy 
60000 Ft - ra történő leszállítását. Ezt a módszert szükségesnek tartjuk bevezetni, míg 
helyre nem áll legalább egy 170 - 180 fős vajai létszám. A tavalyi ötletet csupán egy fő 
teljesítette, mert a halőr és a jegyértékesítő személyeknek ez végül is munkaköri 
kötelessége volt. (Csak 9 fő új horgász volt 2017-ben, ezért úgy gondolom a ezt a 
határozatunkat a nem kellő működés okán törölni kell, és vissza kell állítani a csak 5000 
Ft, első belépési halasítás díját azaz 60000. ill 65000 Ft (március 1. után) javaslom az új 
belépő felvételét.   
 
2017.–ben 1 fő(3 fő 2016.) ifjúsági és  24 fő (14 fő 2016 fő) gyermek horgászunk mellett 
így 127 fő (138 fő 2016) amiből 9 az új felnőtt horgászunk volt. a Holt Szamoson 288 Fő  
a 2016-os 333 mellett.  
A bevételeink törzsét az alapvetően vajai tagság adja, amely törzstagság létszáma ugyan 
jelentősen nem csökkent, 2016.- hoz képest, de összetételében kisebb bevételt hozott, 
évben összesen 152 fő tagságunk van, de ez 11 felnőttel kevesebb!! ami a problémát 
okozza!   
 
 
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 tavaly, mert ezzel a 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 2017 évre. 
 
A jegyárusítás az érte kapott nem igazán jelentős jutalék ellenére tudomásul kell venni, 
hogy jelentős tevékenység, valamint felelősséggel jár, közel évi 12 millió Ft. pénz- 



forgalommal, valamint sok adminisztrációval jár, ezért 2017.–ben is és idén is a 
”Halcapone” Horgász Bolttal szerződtünk. Az adminisztrációs terhek az idén is 
megmaradnak, talán valamivel egy keveset enyhülnek, hiszen 4 év után eljutottunk arra 
a szintre, hogy már nem kell felvinni a gépbe minden horgászt újra, mert SZÁK program 
korszerűsödött, de bénább is lett - a számlázó programot pedig tovább fejlesztettük, a 
számlán szerpel a tagságijegy és területi jegy, csökkentve így a papír költséget is. 
  
 

2017. év Költségvetés Terv  
teljesülése 2016 évi terv 
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BEVÉTELEK 8771 
 

 

Egyesületi tagdíjak 8700 8291  

Napijegy bevétel 600  
 

Tárgyévi bevétel 9300 8771 
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Előző évi maradvány 400 215  

Egyéb(szja 1%+ adom , hvers.)   250 202  

Vaja Város támogatása 380   

Összesen bevétel.(pénzeszk) 10330 8771  

Maradvány 500 486  

Telekértékesítés 3500  

Kiadások  

Főfogl. Munkabére+ktg 2820 2552  

Közteher  380  

Termelési ügyviteli ktg. 1100 586  

Horgásztanya ktg. 
 

380 
 

473 
 

 

Vízterület ktg. 700 950  

Halasítás ktg. 4500 3674  

Vízpótlás ktg. 650   

Kiadások összesen 10150 8450  

Záró pénz 180 486  
 
 
 
 
 
Részletesen kimutatva a költségek alakulása az alábbi, legjelentősebb tétel a halasítás, a 
halőr munkabér és közterhei, az egyéb termelési és kezelési költségek, szolgáltatások 
A halasításra 2017.-ben a jelentősen csökkent árbevételünk miatt és a jogszabályi 
kötelezettség miatt a 2017.-ben már megnövekedett bérköltségek ellenére elég jelentős 
összeget tudtunk fordítani, de ez nem érte el a  2016. évit,  2016. január 1.-én 
1.549.346 Ft –al fordultunk  és  ezt  döntően a halasításra költöttük el 2016. ban, ez 
nem állt rendelkezésre 2017. -ben csak a évi bevétel.  



A költslgek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza részletes alábontásban. 
 
 
 
 
Eon számla 52225 
Vízdíjszámla 3448 

Zeusz Kft Nyíregyháza halasítás Ponyt 
4710 kg 
 780 Ft/kg 3673475 

Közgyűlés ,reprezentáció 107525 
Banki jutalékok Ktg 96987 
Földhívatali elj. Díjak 38400 
Multi alarm Riasztó díj 0 
Nav illetékek   17920 
Mohosz díj vizhszn. 156000 
Halcapone számla 381000 
önk adó, matrica, hirdetés.egyéb 42099 
Pályázati eszközök Önerő 169927 
Könyvelői számla 240000 
Progarm felújítás 31750 
Ügyviteli ktg 240000 
Bónis Attila +Alvári Pál 
munkabér 2551665 
NAV Munkabér közterhei Szochj 380000 
BENZIN JÉGTÁ–RÉSHEZ 122085 
Nyomtatványok irodaszer Irodatechnikai szaküz 49390 
Mindösszesen 8450646 
 
 
 
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. Még 2016 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 
169927 Ft. 100%-os támogatással kaptakk  a Halőrök téli nyári ruházatot (sapka, 
pulóver kabát, nadrág, kesztyű csizma,cipő) 210000 Ft/fő értékben az FM és MOHOSZ 
közbeszerzésében. Ezt 2017.ben realizáltuk, így a 590 Ft támogatást értünk el. Ezek 3 év 
kihordási időre járnak. 
 
Az egyesületnek további kiadásai alapvetően a halőr ház közműdíjak és riasztó védelem, 
valamint MOHOSZ-on keresztül a FVM-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. A halőr 
részleges foglalkoztatásához keleet nyulnunk 2017. szeptemberében, költségek 
megóvása érdekében. 
 
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 az anyagi helyzet miatt 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 halőrrel biztosítjuk.  
 
Nyáron a fűnyírást biztosítottunk halőrünk által, ez a parti fűnyíráson is túl, jóval 
kevesebb  üzemanyag költséggel járt, mert besegítettek  a közmunkások is parttal 
kapcsolatosan amit Köszönünk  a Vajai Önkormányzatnak. 
A 2017. -s 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 2018.- ben a működésben, ezért előzetesen 
folyamatosan próbáljuk megtudni a halárakat, de elképesztő árakról van szó előzetesen, 
minden haltermelő még kivár még bizonytalan, hogy  mennyi hala van és milyen áron 
adják. Az áfa csökkentésnek ne igazán lesz jelentősége.  
 
 A 2018. évben a halasítás tavalyi szint szerint 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 
az áfa csökkenés ellenére nagy valószínűséggel. 
   
 
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, 2017-ben ilyen összeg 95823 Ft jött december 31.-ig.  
Adományként kapott az egyesület a süllő telepítés céljára 120000 Ft. az adományozók az 
alábbiak  
 
Ganyú Sándor    10000 Ft 
Szilágyi Dezső   15000 Ft 
Horváth Zsolt   10000 Ft 
Fejes Szabolcs  10000 Ft 
Zsoldos Sándor    5000 Ft 
dr. Kádár Zoltán   10000 Ft 
Illés Jenő    10000 Ft 
Imecs László    10000 Ft 
Ifj. Imecs László  10000 Ft 
dr.Adorján Gusztáv  10000 Ft  
Tisza András   10000 Ft 
Farkas Sándor  10000 Ft 
 
összesen   120000 Ft 
Az egyesület pénztárába Befizette Ganyú 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. 
 
 
A 2017 évi telepítések a következőek voltak 
             
Ponty Székely  3500 kg   
Ponty Székely                                1210 kg 
 
Összesen           3673475 Ft 
 
 



Az előzőek miatt és a működő képesség fenntartása céljából mindenképpen igen szoros 
és ellenőrzött gazdálkodást kellett 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 tavaly elfogadott határozat azokban a pontokban amelyek amugy sem 
működtek fogadja el az Elnökség javaslatait a szavazáskor. 
 
A halasítás után a fogási eredmények következnek az éves beszámolók sorában, 
valamint  a fogási naplók leadásának értékelése,ez most elmarad, mert a fogási naplók 
leadási határideje  február -28.  
 
 
 
A fogási naplók kiértékelése alátámasztja a nemes és főleg rabló halak daraszám és súly 
korlátozásának előző évi időszerűségét, mert a naplók tanulsága szerint tavaly előtt 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  2017-es évet fogásokban szerény évek között tarthatjuk nyílván,  a leadott naplók 
nagyon szerény  fogásokat tanúsítanak, már ha mindenki minden fogását beírta, amivel 
szemben nekem kétségeim támadtak a naplók feldolgozása során. 
A halasítás után a fogási eredmények következnek az éves beszámolók sorában, 
valamint  a fogási naplók leadásának értékelése,ez most elmarad, mert a fogási naplók 
leadási határideje  február -28. 
A fogási naplók feldolgozása az alábbi 
Vajai fogások Halat fogtak Összesen  
Felnőtt Horgász 125 fő 1 fő ifi 26 fő  gyerek  
Az értékesített 526 állami jegyből leadásra került (526-167) 359 fogási napló ami 68,25 
% ez a szokásos, de meg kell jegyeznem, hogy emelkedés a nem vajai horgászoknál 
volt, és csökkenés a 2016. hoz Vaján volt.  A a határidőre le nem adott naplók száma 
167 db ami igen sok. 
A 359 leadott naplóban  123 napló Nulla horgász napot tartalmazott, azaz ennyi horgász 
nem tudom miért vesz állami jegyet,t, ha nem horgásznak, bár ez nekünk tagdíj bevételt 
jelent, így tegyék az idén is. Gyanítom azért, hogy e mögött napló kitöltési hanyagság is 
állhat. Ugyanúgy  mint a fogások beírása mögött. Vaján azért az ellenőrzés jobb volta 
miatt a napló kitöltés pontosabbnak mondható, de itt vannak hiányosságok, ezért fokozni 
kell az ellenőrzést. összesen tehát 236 naplóban volt fogás rögzítve ebből Vajára esik  87 
fő aki halat fogott. 38 fő itt vagy nem adta le  a naplóját vagy nem fogott semmit. Sajnos 
a naplók alapján  nem tudjuk megállapítani a Vajai le nem adott naplók számát. 
 
Fogások Vaján  89 fő 

HorgNap Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Egyeb Őshonos Egy.Id. honos Összesen 

3267 1120 40 45 340 367,5 53 339 2283 

37,55 
241 

db 74 db 13 db 26 db 44 db    

Halkg/hal db 4,63 0,54 3,34 13,06 8    
/89 fő 36,7 12,6 0,4 0,5 3,8 4,0 0,5 3,1 36,7 

 
 
Fogások nem Vajai vízterületen Alapvetően Holt-Szamos, Apagy,Levelek, Nyírbátor, Tisza 
tó, Balaton és egykét magán víztér kód nélküli magántó 
 

HorgNap Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Egyeb 
Őshonos 

Egy.Id. 
honos Összesen 



3229,0 820,0 74,5 24,5 114,5 339,0 42,5 197,0 559,5 
 
 
 
 
 
Fogások mindösszesen  179 fő 

HorgNap Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Egyeb 
Őshonos 

Egy.Id. 
honos Összesen 

6496,0 1937,5 114,5 68,0 455,0 691,0 87,5 473,0 3826,5 

/fő   36,3 10,8 0,6 0,4 2,5 3,9 0,5 2,6 21,4 
 
 
Legtöbb halat fogtak    
Sor Nev Allmi HorgNap 

1 Illés Jenő B143077 129,00 
2 Horváth Zsolt B143047 126,00 
3 Czakó Sándor B143092 115,00 
4 Király István B143066 106,00 
5 Szórádi Sándor B143102 106,00 
6 Tatár László B143145 98,00 
7 Gazi Kálmán B143042 94,00 
8 Török Csaba B143041 94,00 
9 Varga Sándor B143265 90,00 

10 Szücs Ferenc B143093 88,00 
 
legtöbb Ponty 
Sor Nev Allmi HorgNap Ponty 

1 Király István B143066 106,00 86,00 
2 Czakó Sándor B143092 115,00 70,50 
3 id. Simon István B143140 58,00 48,00 
4 Szegedi Gábor B143266 44,00 42,00 
5 Györök János B143195 84,00 40,50 
6 Szücs Ferenc B143093 88,00 40,00 
7 Kereszti József B143113 25,00 35,00 
8 Szegedi Miklós B143151 60,00 30,00 
9 Kiss József B143090 52,00 29,00 

10 Szalai Árpád B143124 48,00 28,00 
Legtöbb Harcsa 
Sor Nev Allmi Harcsa 

1 Ganyu Sándor B143106 93,00 
2 Illés Jenő B143077 48,00 
3 Varga Sándor B143265 37,00 
4 Nagy Tamás B143178 36,00 
5 Horváth Zsolt B143047 35,50 
6 Szalai Árpád B143124 18,00 
7 Imre Károly B143173 14,00 
8 Szováti Zoltánné B143067 14,00 



9 Imecs László B054422 14,00 
10 Szórádi Sándor B143102 11,00 

 
Legtöbb Amur 
Sor Nev Allmi Amur 

1 Varga Sándor B143265 29,50 
2 Szücs Ferenc B143093 54,00 
3 Nagy Tamás B143178 18,00 
4 Illés Jenő B143077 18,00 
5 Pápai Sándor B143182 13,00 
6 Györök János B143195 16,00 
7 Nagy József B143254 15,00 
8 Csigai Istvánné B143247 14,00 
9 Orosz Tibor B143192 13,00 

10 Szalai Árpád B143124 8,00 
 
Legtöbb egyéb hal 

Sor Nev Allmi 
Egy.Id. 
hon. 

1 Nagy Béla B143131 57,00 
2 Király István B143066 55,00 
3 Lakatos Gergely B143016 18,0 
4 Nagy József B143254 15,00 
5 Farkas Sándorné B143005 14,00 
6 Szórádi Sándor B143102 12,00 
7 Papp Miklós B143180 11,00 
8 Farkas Sándor B143006 11,00 
9 Takács László B143020 10,00 

10 Oláh Péter B143289 9,50 
 
 
Legtöbb összeshalat fogók (50 kg feletti érték) 
 
Sor Nev Allmi Összesen 

1 Király István B143066 154,5 
2 Czakó Sándor B143092 111,5 
3 Ganyú Sándor B143106 111 
4 Illés Jenő B143077 104 
5 Szücs Ferenc B143093 94 
6 Varga Sándor B143265 91,5 
7 Nagy Tamás B143178 85 
8 Horváth Zsolt B143047 68 
9 Nagy Béla B143131 64 

10 Szegedi Gábor B143266 58 
11 Györök János B143195 56,5 
12 Szalai Árpád B143124 55,5 
13 Nagy József B143254 55 

 



A közgyűlést tájékoztatom továbbá, hogy a 2017.ben realizáltuk a korábbi közgyűlésünk 
azon határozatát, hogy támogatjuk  a Vaja Város Önkormányzatát a tóparti pályázatában 
a halőr házunkkal, amit 2017. december 31.-ig az Önkormányzati pályázat idő 
ütemezése szerint az önkormányzat tulajdon lappal igazolva kellett tulajdonba, ill. 
birtokba vegyen. Az Önkormányzatot sürgette a határidő, ezért a 2016. évi közgyűlési 
határozatban felhatalmazva az Elnökség döntésével az Önkormányzat részére 
értékesítésre került a halőrházunk és telkünk. Sajnálatos módon a szomszédos telek 
tulajdonosa időközben a kialkudott vételártól magasabb összegű árért kívánt a telektől 
megválni, felrúgva ezzel a már szóban megerősített egyezséget. Ez a Horgászegyesület 
részéről nem elfogadható, tekintettel arra, hogy a közgyűlés többletköltség jelentkezése 
nélküli értékesítést hagyott jóvá. Ez természetes volt a telektulajdonosától, hiszen az 
ingatlan árak jelentősen emelkedtek, ezért tudtunk mi is annyiért realizálni a 
telekeladást. Utólag a telek tulajdonos most februárban 4000.eft- ért értékesítette is a 
telkét. 
Mivel a tervezett vétel nem sikerült az egyesület vezetőségének az a javaslata, hogy a 
lejáró út jobb oldalán másik oldali telekrészen az egyesület építse ki tanyáját és tárolóját 
(az eladott telken lévő asztalok és kocsi beálló áttelepítésével), kész faház vásárlására 
vagy hőszigetelt panel elemes házra van lehetőség van lehetőség, ez az eladási árból 
fedezhető. Természetesen a tároló és közművesítés is megoldható ezért Az egyesületnek 
így kihasználásra kerül a meglévő üres telke. Erre a döntésre jutottunk az 
elnökségrészéről, mert a csere telek és ingatlana állapota nem megfelelő és jelentős 
felújítást igényelne, de ezt erősíti az a további tény is, mely szerint a kúttal szemben egy 
vállalkozás panzió felépítését tervezi, melyhez kérte a pályázatához támogatásunkat (Ez 
a horgászturizmus és napijegy bevétel növelését teszi majd lehetővé) . A határozat 
ismertetése december 21, elnökségi ülés Jkv. 
 
 
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 2017 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, amit ebben az évben is folytattunk. Igaz márciusban nagyon 
gyér eredménnyel, viszont annál felháborítóbb, hogy a hálókat össze huzigálták és 18 db  
varsát elloptak  a vízből, ami a mai napig nincs meg. a rendőrségi feljelentést a halász 
megtette de eredmény a mai napig nincs. Az anyagi kár 50 %-át fedeztük ezért a halász 
felajánlotta, hogy novemberen, csak gépkocsi használat térítése mellett megismétli, 
ekkor már éjszaka is őriztük a hálókat! Ezen gyérítés alkalmával legalább 500 kg 4-5 
dkg-os törpe került a Nemzeti Park elárvult vidráinak gyomrába a megsemmisítés során. 
Az anyagi helyzetünk miatt a félállásos halőrünk munkaviszonyát szeptember 15-től 
március 15.- szüneteltetjük, vállalva az esetleges következményeket, de nem volt más 
lehetőségünk.  
Végezetül, de nem utolsósorban engedjétek meg, hogy K 
 
Köszönöm a figyelmüket és a meghallgatást a Vezetőség nevében. 
 
  
 
Mátészalka, 2018. január  20. 
 



         Farkas Sándor 
               Elnök 


