
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

    A Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei Szövetség Küldött Közgyűléséról 
   

 

 

Helye:  ITC Székház Rákóczi terem 3530 Miskolc Mindszent tér 1. 

 

Ideje:  2017. május 20. / szombat / 9.00 óra 

 

Dr. Kovács Gy. Zoltán a Szövetség Elnöke köszönti a Közgyűlésen jelenlévő küldötteket és a 

meghívott vendégeket.  

Megállapította: a 76 fős küldöttből jelen van 33 fő, ami azt jelenti, hogy a közgyűlés az 

alapszabály értelmében  határozatképtelen.  

 

Ezen tényre tekintettel a Közgyűlés levezető elnöke a közgyűlést a mai nap 09.30 órára 

ismételten összehívja, az eredeti napirendekkel. Ezen esetben a közgyűlés a megjelennek 

számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

09.30 óra 

 

A közgyűlés elnöke megállapította:  a 76 fős küldöttből jelen van 33 fő, ami ebben az esetbe 

a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

dr. Kovács Gy Zoltán a közgyűlés megnyitja.  

A napirendi pontok megtárgyalása előtt jegyzőkönyvvezetőt és két fő hitelesítőt kell 

választani                             

 

Jegyzőkönyv vezetőnek:  Galambos-Jacsman Melinda adminisztrációs munkatárs 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek:   Kucsinka Tamás Emődi HE. 

                                                   Vaskó Gergely Rakaca-tó HE 

 

Kovács Gy Zoltán megkérdezi, hogy elfogadhatóak e a személyek? 

Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyeket illetően. 

 

Megállapítja, hogy egyhangúan a jelöltek elfogadásra kerültek. 

 

Még egy munkabizottságot is választani kell a 6. napirendi pontban két fő küldöttet kell 

választani a Mohosz választmányába. A szavazás lebonyolítását a szavazatok számlálását kell 

a bizottságnak elvégezni. A titkos szavazást az alapszabály kötelező jelleggel írja elő.  

A MOHOSZ választmányába két fő küldöttet kell választani. A közgyűlés egyhangúan 

elfogadta, hogy a jelölés nyílt legyen. 

 

dr. Kovács Gy Zoltán az alábbi személyeket javasolja a mandátumvizsgáló és szavazatszedő 

bizottságba: 

Pingor Zsolt elnök 

Tóth Zoltán és Pisák József tagok 

 

A közgyűlés a jelölteket egyhangúan megválasztotta. 

 



dr. Kovács Gy. Zoltán ismerteti a napirendi pontokat 

 

Napirenden szerepel: 

1. Beszámoló a Szövetség 2016. évi munkájáról 

2. Beszámoló a Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról 

3. Javaslat a Szövetség 2017. munkájának tervezetére 

4. Javaslat a Szövetség 2017. évi költségvetésére 

5. Alapszabály módosítás 

6. Választmányi tagok választása 

7. Egyebek 
 

A küldöttek egyhangúan elfogadták a napirendi pontokat 

 

 

1. napirendi pont 

Beszámoló a Szövetség 2016. évi munkájáról 

 

Dr. Kovács Gy. Zoltán a szóbeli kiegészítést tesz a beszámoló mellé. 

A Szövetség három három síkon végezte a munkáját: 

 

az egyik egy szolgáltató feladat amely 

  az engedélyek forgalmazásában 

  az információk közvetítése, cseréje a MOHOSZ és az Egyesületek között 

 horgászvizsgáztatás lebonyolítása 

 szükség szerint jogi és gazdasági, pénzügyi segítségnyújtás 

 versenyeztetés 

 

a másik a tulajdonosi halgazdálkodási feladatok 

 Rakaca, Tisza, Monoki-tó, Hámori-tó, Nyugati főcsatorna, 

 vagyonkezelés 

 halőrzési feladatok irányítása 

 

a harmadik a megyei horgásztársadalom érdekeinek képviselete, védelme 

 a horgászat és szervezeteinek népszerűsítése 

 elektronikus és írott sajtóba való megjelenés 

 rendezvényeken való részvétel, rendezvények szervezése 

 kapcsolattartás az országos és helyi szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal 

rendőr kapitányságokkal 

 „harc” a horgásztagjainkat elcsábító egyesületekkel szövetséggel szemben. 

 

Fegyelmi helyzet: 

 

Az ismertet adatok nem tesznek különbséget horgászengedéllyel és horgászengedély nélkül 

elkövetett szabálysértők között. 

2016-ban a halászati felügyelő 326 esetben folytatott le szabálysértési eljárást. 

A kiszabott bírság összege 16.220.000 Ft volt. 

A bírságot behajtását a NAV végzi.  

A szabálysértők a kiszabott bírság 10%- át fizetik be. A nem fizetőkkel szemben a NAV 

végrehajtás indít. 

 



Az írásos anyag és a szóbeli kiegészítés után a levezető elnök megnyitja a vitát, kéri az 

észrevételeket, javaslatokat esetleges indítványok megtételét. 

 

A közgyűlés az 1. napirendi pontot vita nélkül egyhangú szavazattal 

 

1/2017. számú határozatával 
elfogadta. 

 

2. napirendi pont 

 

Beszámoló a Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról 

 

dr. Kovács Gy Zoltán előadta, hogy összességében  a pénzügyi évet a Szövetség pozitívan 

zárta ennek ellenére a mérleg mégis mínusz számot tartalmaz. Ezt a mínuszt a számviteli 

szabályok alkalmazása okozta, ami az áthúzó tételek elszámolása miatt került elszámolásra 

(2016. értékesítési jutalék) 

A jó pénzügyi helyzethez az is hozzájárult, hogy növekedett a taglétszámunk, ami pozitívan 

érintette a tagdíjakból és az állami jegyek értékesítéséből származó bevételeket. 

 

 a Hámori tő jegybevétele csökkent 

 a Monoki tó bevételei 30% -al növekedtek 

 a Rakacai-tározó bevételei stagnáltak 

 

A költségek terén jelentős megtakarítások keletkeztek a karbantartás bérek és megbízás terén. 

Rakacán a halasítás költségei továbbra is gazdaságos. 

 

Az utazási költségek mintegy 20% al meghaladták a tervezetet ennek oka: 

 sokkal több alkalommal kellett Budapestre utazni, hol a Mohos z-nál és a 

Minisztériumhoz kellett eljárni a vizek miatt 

 több alkalommal járt a szövetség a helyi rendezvényeken 

 illetve a halőrzés miatt is megnövekedett az üzemanyag költség 

 

dr. Kovács Gy Zoltán megnyitotta a vitát. 

 

Kertész Gyula: 

Kertész Gyula kifogásolta a megjelent küldöttek számát és elmondat, hogy azok nem jönnek 

el a szövetség közgyűlésére a  saját közgyűlésüket hogyan fogják megszervezni és 

lebonyolítani. Ha nem tisztelik meg a közgyűlést, akkor hogy várják el tagjaiktól, hogy 

megtiszteljék az egyesülete közgyűlését jelenlétükkel. Megoldást kellene találni, hogy asokkal 

többen vegyenek részt a szövetség közgyűlésén. 

 

A halőrzéshez közreműködőként felajánlotta hét jelvényes halőrből közreműködését. Az 

akciókban való részt vétel ingyenesen ajánlja fel.  

 

Fekete Kornél (felügyelő bizottság elnöke): 

Beszámolt a felügyelő bizottság munkájáról. Elmondta, a szövetség gazdálkodását 

folyamatosan vizsgálták, ellenőrizték. A felügyelő bizottság a 2016. évi beszámolót és 2016. 

évi mérleget, pénzügyi beszámolót megtárgyalták, azt a számviteli törvényeknek 

megfelelőnek találták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. 

 



Kovács Gy Zoltán válaszában elmondta, hogy jogosnak tarja Kertész Gyula felvetését, de 

minden egyesület önálló jogi személy. Nem kérhetjük számon, hogy a küldöttek miért nem 

jönnek el. Amit tehetünk, hogy minden horgász fórumon elmondjuk, hogy kik azok a 

küldöttek, akik nem képviselik felelősséggel az egyesületüket. A hallőrzéssel kapcsolatban 

köszönettel veszi a felajánlást és elmondta, erről az együttműködésről a 2017. évi terveknél 

külön is szólna. 

 

További kérdés észrevétel nem volt, a második napirendi pont lezárásra került. A közgyűlés a 

2016. évi pénzügyi beszámolót és 2016. évi mérleget 

 

2/2017. számú határozatával, 
egyhangúan, elfogadta. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Javaslat a Szövetség 2017. munkájának tervezetére 
 

Dr. Kovács Gy. Zoltán az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést fűzött. 

 

A vizek helyzete. A szövetséghez tartozó vizek haszonbérleti szerződései meghosszabbításra 

kerültek 2030.december 31. napjáig. A halgazdálkodási tervek elkészülte és benyújtásra 

kerültek a halászati felügyelőhöz.  

Felhívta a azon egyesületek figyelmét akik a haszonbérleti szerződése 2017. december 31. 

napján lejár, időben jelentkezzenek szövetségünknél. 

 

Szövetség vizei:  

 

Tisza: 2017.január 01. tol lett a szövetség halgazdálkodási vize a Tisza 440fkm-477 fkm ig 

terjedő szakasza. A pályázaton terepjárót, motorcsónakot és egyéb eszközöket nyert a 

Szövetség, amellyel a halőrzés eredményesebben folytatható. 

A Tisza ezen szakaszát főállású és megbízási viszonyban eljáró halőrök fogják felügyelni. 

Haltelepítésre május és szeptember hónapban kerül sor. 

Az elnökség döntése érdekében ezen a szakaszon csak a 4×4 méteres emelőháló használható 

korlátozott számban. Varsával történő halászatot az elnökség nem engedélyezett.  

Mivel a halászat tiltásával kapcsolatban több támadás érte szövetségünket egy 

szimpátiaszavazást kért a közgyűléstől, a halászattal kapcsolatban.  

 

A közgyűlés küldött 4 fő tartózkodással támogatta az elnökséget abban, hogy korábbi döntését 

tartsa érvényben és ne változtasson korábbi álláspontján. 

 

Sepsi Bertalan elmondta azért tartózkodott, mert ha az önkormányzatok részéről nézem akkor 

nem egyszerű a helyzet mert nem tudnak hol halat venni a Tiszára látogatók, és az lenne a 

későbbiekben a legjobb megoldás ha többet lenne ellenőrzés és ki lenne szűrve azt aki 

valóban  lopja a halat. Azért kell magasabb bírságot kivetni az ilyen emberekre, hogy 

visszatartó ereje legyen a büntetésnek. 

 

Kovács Gy Zoltán: Az Egyesület most vette át a Tiszát ezt még meg kell ismerni és ha 

kialakul az ellenőrzésre is az a rendszer amit szeretnének abban az esetben mérlegelni fogjuk 

a változásokat. 



Dr. Kovács Zoltán elmondta központilag kellene rendezni a halászok helyzetét. Nem óriási 

létszámról van szó. A jelenlegi szabályozás szerint olyan halászatot és horgászatot nem lehet 

folytatni, amely lehetővé tenné a halak eladását. Tehát a halat semmilyen módon se lehet 

értékesíteni. Az éttermek, szállodák hallal való ellátása nem a horgászok és halászok feladata.  

 

Dr. Kovács Gy. Zoltán 

 Nyugati főcsatorna: 

A nyugati főcsatornát a Tiszával együtt kapta meg a szövetség, ez a víz nem BAZ megyében 

található és amennyiben 2018.január 01. napjától a nyugati főcsatorna másik szakaszát ( 

amely jelenleg a Zabos Géza Horgász Egyesület kezelésében van) Hajdú Bihar Megyei 

Szövetség kapja meg abban az esetben a Szövetség a Nyugati főcsatorna halgazdálkodási 

jogát át adja a Hajdú Bihar Megyei Szövetségnek. 

 

 Rakaca víztározó: 

A legfontosabb feladat a horgászhelyek bővítése a partrendezés a parti növényzet rendben 

tartása. Fontos feladat a bevételek növelése mivel a tározó éves haszonbérleti díja 537.000 Ft, 

a partrendezés az őrzés komoly és folyamatos kiadást jelent. 

 

 Hámori-tó: 

A hámori tavat a szövetség 5 évre szerezte meg, így ki kell dolgozni erre az 5 éves időszakra a 

feladat tervet. 

 

 Monoki tó: 

Mindent meg kell tennie a szövetségnek, annak érdekében, hogy a Monoki tó a szövetség 

haszonbérletében maradjon. Természetesen az ésszerű gazdálkodás határai között. 

 

Munka szervezet: 

 

Ahhoz hogy a szövetség a kor színvonalának megfelelően el tudja látni a munkáját szükséges 

a tárgyi eszközök cseréje bővítés a munkamegosztás újra gondolása. 

A MOHOSZ komoly követelményt támaszt a szövetségekkel szemben hogy a szolgáltatás 

minél magasabb színvonalú legyen.  

 

Szövetség szerepének bővítése: 

 

 Halbeszerzés: 

Amennyiben az egyesületek igénylik a szövetség vállalja, hogy az egyesületek igényének 

megfelelően ( a szövetség haligénylésével együtt) összesíti a 2018 re tervezett 

halmennyiséget. Tárgyalásokat fog kezdeményezni a haltermelő vállalkozásokkal kedvező ár 

esetén leköti a tervezett halmennyiséget szükség esetén a lefoglaláshoz szükséges pénzügyi 

hátteret biztosítja.  

 Halőrzés: 

A szövetségünk szívesen együtt működik közös ellenőrzési akciókban, ebbe a NÉBIH is 

segítséget nyújt a halőreivel közösen. 

Az ilyen ellenőrzésekkel nem a büntetést kívánják elősegíteni, hanem a határozott és átfogó 

ellenőrzéseknek visszatartó ereje kell, hogy érvényesüljön. 2017-ben 8 fővel növeljük a 

társadalmi halőrök számát. 

 

 

 



 Egyesületek működésének elősegítése: 

A szövetség dolgozóinak alapvető kötelessége hogy az egyesülettől érkező kérdésekre, 

problémákra megoldási javaslatot tegyen, szükség esetén vegyen részt a probléma 

megoldásában is. A szövetség a horgászvizsga bizottság az egyesületek kérésére rugalmasan 

és gyorsan a helyszínre települve végezze a vizsgáztatásokat. A szövetség szabályzatokkal, 

forgatókönyvvel segítse az egyesületek rendezvényeit, legyen ez közgyűlés forgatókönyve 

verseny kiírások, szerződési tervezek. A szövetség a magasabb tagdíjból származó bevételeit, 

nagyobb hányadát a különböző pénzügyi alapokba különíti el.  

 egyesületek halőreinek forma ingek kiegészítők 

 ifjúsági és versenysport támogatása 

 

MOHOSZ-l való kapcsolat 

 

A szövetség vezetése tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Horgász Egyesületek 

B.A.Z. Megyei Szövetsége a MOHOSZ minden fórumában képviselje a B.A.Z. megyei 

horgászok érdekeit. 

Törekedni kell arra, hogy a pályázatokon eredményesen vegyen részt és segítse az 

egyesületek országos pályázatokon való részvételeit is. 

 

Kérdés javaslat az elhangozottakkal kapcsolatban. 

 

Bikki Imre, két dologgal kapcsolatban szeretne hozzászólni a Nyugati főcsatornával 

kapcsolatban, van egy közös szakasz jó lett volna egyeztetni az egyesületükkel, egyeztetni, 

hogy ez összhangba legyen mert ennek a szakasznak az őrzése is nagyon fontos dolog ebben 

meg kellene egyezni nem az autók fontosak hanem a folyamatos ellenőrzés azokon a részeken 

is ahová autóval nem lehet eljutni. A másik dolog, ami elmondott. Azt javasolja, hogy 

személyenként kell levadászni azt a horgászt, halászt, aki visszaél a törvénnyel, mert ezt csak 

így lehet véget vetni ennek. Valamint nem tartja helyénvalónak azt a kijelentés, mi szerint 

Hajdú Bihar Megyei Szövetségnek a BAZ Megyei Szövetség 2018.01.01. napjával átadja a 

Nyugati főcsatorna halgazdálkodási jogát.    

 

Kovács Gy Zoltán elmondta, hogy MOHOSZ választmányának van egy döntése, mely szerint 

a megyehatárokon belül lévő vizek tartozzanak az adott megyéhez. A másik feltétel, hogy a 

Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége csak akkor mond le a Nyugati főcsatorna 

halgazdálkodási jogáról, ha a Zabos Géza Horgász Egyesülettel a MOHOSZ nem újítja meg a 

Nyugati főcsatorna általa kezelt szakaszára vonatkozó haszonbérleti szerződést.  

Ennek az elvi alapja pedig az, hogy egy összefüggő víznek egy vagy azonos szövetséghez 

tartozó kezelője legye. Mindez azt jelenti, hogy nem automatikusan és a fenti szabályok 

figyelembe vétele nélkül mondunk le a Nyugati főcsatorna nevezett szakaszáról. 

 

István András, két felvetésem lenne az egyik az, hogy várhatunk e segítséget a szövetségtől a  

Sajó, Tisza vonalon található azon útvonalak felújításában, hol a halőreink rendszeresen 

megközelítik és ellenőrzik a horgászokat. A másik a pályázatokkal kapcsolatban merült fel, de 

közben kiderült, hogy az egyesület benyújtott pályázatát pozitívan bírálták el.  

 

Dr. Kovács Gy. Zoltán: A gyereknappal kapcsolatos pályázatok elbírálásra kerültek. Akik 

pályáztak mindenki nyert. A halőrzéssel kapcsolatban le kell ülnünk és meg kell beszélni az 

együttműködés feltételeit. A szövetség készen áll az együttműködésre.  

 



A Tisza szakaszára vonatkozó közös horgászrend kialakítására tett javaslattal kapcsolatban 

Dr.Kovács Gy Zoltán elmondta, hogy a szövetség kezelésében lévő Tisza szakasz 

horgászrendje majdnem teljes egészében a Zabos G Horgász Egyesület horgászrendje alapján 

készült. 

 

Az helyreállítására vonatkozó kérést megvizsgálja a szövetség.  

 

További kérdés észrevétel nem volt, a harmadik napirendi pont lezárásra került és a közgyűlés 

 

3/2017. évi határozatában 

 

a 2017. évi munkatervezetet egyhangúan elfogadta. 

 

 

 

4.napirendi pont 

Javaslat a Szövetség 2017.évi költségvetésére 
 

Dr. Kovács Gy. Zoltán a számokat az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza. 

 

A költségvetési tervhez az alábbi szóbeli kiegészítést tette. 

 

A tervezésnél figyelembe vettük a 2016.évi tényeket és a 2017.január 01. I-IV havi 

tapasztalatokat.  

A költségvetésben nem vagyunk 100%-ban biztosak, mert a Tisza árbevételét csak becsülni 

tudjuk, és nem tudjuk, azt sem hogy a Rakacai víztározó bevételei hogyan fognak alakulni.  

A Rakaca víztározót fejleszteni kell, mert az árbevétel a jelenlegi keretek között nem 

növelhető.  

Új kiadási tételek lesznek (autó, hajó, biztosítások) ezt sem ismerjük pontosan csak azt tudjuk, 

hogy takarékosan fogjuk működtetni. 

A bizonytalanság miatt azt kérjük a közgyűléstől, hogy 10 százalékos szabad átcsoportosítást 

engedélyezzen a tételek között. Az átcsoportosítás nem önkényesen fog történni, hanem az 

elnökségi és felügyelőbizottsági ellenőrzés mellett. 

Amennyiben a bevételeink a tervezettett meghaladja, abban az esetben az egyesületek részére 

kiírásra kerülő pályázatokra vagy támogatásra fogjuk fordítani. 

 

Hozzászólásában Fekete Kornél a szövetség felügyelő bizottságának elnöke elmondta, hogy a 

tervet a szövetség elnökével és gazdasági felelősével közösen dolgozták ki. A bizonytalanság 

mellett a költségvetési tervet reálisnak tartja és elfogadásra javasolja. 

 

További kérdés észrevétel nem volt, a negyedik napirendi pont lezárásra került és a közgyűlés  

 

4/2017.évi határozatában 

 

a 2017. költségvetési tervet egyhangún elfogadta. 

 

költségvetési tervet elfogadta  
 

 

 



 

 

5. napirendi pont 

 Alapszabály módosítás 

 

dr. Kovács Gy Zoltán, az elnökség egyhangú javaslata alapján azt javasolja közgyűlésnek, 

hogy az alapszabályból kerüljön törlésre az ügyvezető elnöki státusz és csak tisztán elnök és 

alelnök irányítsa a szövetséget. Ezzel tisztább és átláthatóbb lesz a jogok és kötelezettség 

rendszere, megszűnnek a hatásköröknél jelenleg fennálló átfedések és hiányosságok. 

 

dr. Kovács Gy Zoltán ezen túlmenően ismertette azon törvényi módosításokat, amelyeket a 

Ptk. 2017. 01. 01. napjával életbe lépett szabályai, amelyeknek beemelése az alapszabályba 

kötelező.  

Továbbá olyan szabályok is pontosításra kerülnek amelyeket a MOHOSZ-hoz való tartozás 

elkerülhetetlen. Ezen szabályok kizárólag a MOHOSZ alapszabályával való harmonizációt 

szolgálja. 

 

Tájékoztatásként elmondta, hogy az új szabályokat csak akkor kell alkalmazni, ha alapszabály 

módosításra kerül sor. Az az egyesület, amelyik nem módosítja alapszabályát a régi, azaz a 

hatályban lévő alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Az előterjesztést követően az alábbi hozzászólások hangzottak el.  

 

Pingor Zsolt: Igen legyen egy átláthatóbb rendszer, módosítsuk az alapszabályt. 

Győrfi András: A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy az szervezeti forma a jó amely 

átlátható és a hatáskörök és jogkörök világosak ezért támogatja az alapszabály módosítását. 

Dr. Faragó Péter és Sípos Imre is a módosítás mellett érvelt. 

Sípos Imre: A módosítás mellett voksol  

 

További kérdés észrevétel javaslat nem volt a napirendi pont lezárásra került és a  közgyűlés 
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az alapszabályt a melléklet szerint egyhangúan elfogadta. 

 

6.napirendi pont 
  

Választmányi tagok választása 
 

Dr. Kovács Gy Zoltán ismertette, hogy szövetségünk 4 fő küldött küldésre jogosult a 

MOHOSZ választmányába.  

Jelenleg i választmányi tagok: 

Lajos Zsigmond, dr. Kovács Zoltán, Chlepkó Tamás és Dr. Faragó Péter. 

dr. Kovács Zoltán és Chlepkó Tamás lemondott mandátumáról ezért helyükre új küldötteket 

kell választani. 

 

Kovács Gy Zoltán, Először ismerteti a szabályokat ezt követően megtörténne a jelölés majd a 

titkos szavazást 

 először a jelölés történik 

 majd nyílt szavazáson arról szavazzanak, hogy ki vagy kik kerülnek fel a jelölő listára. 



 a jelölő listára azok a személyek kerülnek fel akiket a közgyűlés megszavaz 

 a jelölő listára történő felkerülő javaslatoknál nincs létszámbeli korlát 

 azok kerülnek fel a szavazólapra akiket a küldöttek többsége megszavaz 

 a szavazatot nem csak egy személyre lehet leadni aki a szavazólapon szerepel, hanem 

más személyre is. 

 érvénytelen az a szavazat amely két személy nevénél többet tartalmazza, vagy egyéb 

módon olvashatatlanná teszi a szavazó lapot. 

 azok a jelöltek nyernek akik a legtöbb szavazatot kapják. Azonos szavazatszám esetén 

a szavazást meg kell ismételni. 

 a szavazatszedő bizottság a szavazatok számát a jelenléti ív alapján is ellenőrzi. 

 

Kérés észrevétel javaslat az elhangzottal kapcsolatban nem merült fel. 

Ha nincs a jelölést megkezdődhet. 

 

Dr. Kovács Gy. Zoltán elmondja, hogy az elnökségnek van javaslata de azt csak abban az 

esetben és azután teszi meg, ha az egyéni jelölést megtörténik. Nem akarják a küldötteket 

előzetesen befolyásolni. 

 

Bejelenti, hogy a jelölés végén még a szavazás előtt lehetősége biztosítanak arra, hogy a 

jelöltek bemutatkozzanak és kérdéseket tegyenek fel a küldöttek a jelölteknek. 

 

Kéri a jelöltek megjelölését 

 

Kucsinka Tamás, jelölteknek javasoljuk: 

Dr. Kovács Gy. Zoltán 

Győrfi András urakat. 

 

dr. Faragó Péter megerősíti, hogy az elnökség dr. Kovács Gy Zoltán és Győrfi András urakat 

javasolja küldöttnek. 

 

Pingor Zsolt a szavazóbizottság elnöke kéri a közgyűlést, hogy szavazzon hogy  nevezett 

személyek felkerüljenek e szavazó lapra.  

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a Dr. Kovács Gy Zoltán és Győrfi András személyének a 

szavazólapra történő felvételét. 

Pingor Zsolt megkérdezte, hogy van e további javaslat a küldöttek személyére. 

További javaslat nem volt. 

 

A közgyűlés Elnöke kéri a szavazóbizottságot, hogy a szavazólapokat készítse el és ossza ki a 

küldötteknek. 

 

Kérnek mindenkit, hogy a szavazatát az elnöki asztal előtti urnába helyezze el. 

 

A közgyűlés elnöke a szavazás idejére szünetet rendelt el.  

 

A szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság elnöke és tagjai a szavazatok számát a 

jelenléti ív alapján is ellenőrzi. 

 

 

 

 



Pingor Zsolt a mandátum és szavazatszedő bizottság elnöke kihirdette a szavazás eredményét 

az alábbiak szerint 

Szavazók száma: 33 fő         Érvényes szavazat: 33     Érvénytelen szavazat: 0 
 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei Szövetségének 

küldöttnek a szövetség 

 

6/2017. évi határozatában 

 

Dr. Kovács Gy. Zoltánt és Győrfi Andrást küldöttnek választotta. 

 

 

 

7. napirendi pont 

 Egyebek 
 

Dr. Kovács Gy. Zoltán tisztelt közgyűlés a hivatalos napirendi pontok megtárgyalásra 

kerültek. 

Érdeklődöm, hogy az egyebek között van e valamilyen közérdekűnek számító bejelentés 

információ. 

 

 

Ha nincs, a közgyűlést bezárom és mindenkinek megköszönöm a megjelenést 

 

 

Viszontlátásra! 
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