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Összefoglalás 

 

2015. év a nagy változások ideje volt a Horgász Egyesületek BAZ Megyei 

Szövetségének életében. 

 

Jelentős mértékű, a horgászokat pozitívan érintő törvényi változások történtek az év 

során. 

Személyi változások történtek a vezetőségben. 

A Megyei Szövetség tagsága a tárgyalt időszakban jenetősen nőt. 

A Megyei Szövetség működése megfelelt a törvényi előírásoknak, formai és érdemi 

követelményeknek egyaránt.   

Az Alapszabály törvényben előírt módosítása hatáidőig megtörtént. 

A vállalt kötelezettségeknek- telepítési, pénzügyi, szervezeti és szervezési 

feladatoknak megfelelt a Megyei Szövetség. 

A munkatervekben vállaltakat teljesítette a Szövetség, leszámítva a halnevelést 

Rakacán. Az év során sikerült engedélyeztetni a telep működését, így 2016-ban újra 

indul a halnevelés Rakacán.  

A munkaszervezet biztosította a horgászathoz szükséges okmányokat, értékcikkeket, 

rendben lebonyolította az albizományosi és forgalmazói szerződések megkötését.  

 

 

A Megyei Szövetség jogi környezete 

 

Az új vezetésnek köszönhetően a MOHOSZ nagy ívű változásokat készített elő és 

vitt végbe 2015 évben. Ehhez folyamatos, naprakész és a kért határidőig megküldött 

adatokra volt szüksége a tagszervezetektől. Ez a korábbiakhoz képest egy sokkal 

intenzívebb együttműködést eredményezett a Megyei Szövetség és a MOHOSZ, 

valamint a Megyei Szövetség és tagszervezetei között. 

 



Ennek az intenzív munkának az eredményeképpen és a MOHOSZ új vezetőségének 

aktív érdekérvényesítő tevékenységének köszönhetően példátlan mértékű, a 

horgászok érdekeit szolgáló törvényi változások történtek 2015. évben: 

1. Kereskedelmi Halászat megszüntetése a természetes vizeken. így -egyebek 

közt a hatékony vízkezelés, a szakmai és non profit halgazdálkodás segítségével - 

lassan regenerálódhat, fejlődhet a halállomány, s e folyamat reményeink szerint majd 

magával hozza a fogások és a velük járó horgászélmények megszaporodását is. 

2. Az egységes állami horgász okmány megalkotása és a forgalmazásának 

MOHOSZ kézbe vétele. Az új okmány az eddigi magyar-, angol- és német nyelvű 

állami horgászjegyeket, az érvényesítő bélyegeket, az állami és számos helyen a 

speciális vízterületi fogási naplókat, valamint a külön nyomtatványon teljesített éves 

nyilatkozatokat váltja ki, így a bürokrácia csökkentése jegyében az eddigi 5-6 

okmány, nyomtatvány eggyé válik, felgyorsítva az ügyintézést is. Az egyesített állami 

horgászjegy és fogási napló már csak kizárólag a MOHOSZ és albizományosai által, 

egycsatornás módon és így átláthatóan, ellenőrzötten kerül, kerülhet kiadásra. 

3. 92,5%-os támogatottsággal elfogadott sarkalatos törvényi módosítása 

eredményeként a MOHOSZ kijelölési eljárással tudja a vizek döntő részének a 

hasznosítását megkapni 15 évre, s e haszonbérleti jogot alhaszonbérletként tovább 

adja minden olyan tagszervezetének, tagszervezeti horgász egyesületének, ahol 

garanciákat kap az átlátható és ellenőrizhető, valóban felelős, bizonyíthatóan 

horgászcélú halgazdálkodásra. 

 

 

A Megyei Szövetség vezetősége és munkaszervezete 

 

A Megyei Szövetség éléről több évtizednyi szolgálat után lemondott Lajos Zsigmond, 

aki munkája elismeréseként Aranyhorog díjban részesült. Utódjául a Megyei 

Szövetség májusi Közgyűlése Chlepkó Tamást választotta. Az átmeneti időszakban 

Dr. Kovács Zoltán elnök látta el az ügyvezetői feladatokat is. Továbbá Fekete János 

és Póta János is lemondott elnökségi tagságáról, valamint Póta János a 

Választmányi tagságáról is lemondott. Póta János munkája elismeréséül Aranyhorog 

díjban részesült. 

A Szövetség elnökségébe 1 új tagot választott a májusi Közgyűlés és további 3 új 

tagot kooptált az elnökség saját tagjai közé. 

2015 szeptemberében a Szövetség Közgyűlése elfogadta a módosított alapszabályt. 

A munkaszervezetben létszámváltozás nem történt, Nagy Ferencet Pisák József 

váltotta, mint halászati őr. 

Az albizományosi és forgalmazói szerződések megkötése rendben megtörtént. 

A munkaszervezet esetében a fogyó és elromlott eszközök pótlásán kívül egyéb 

beszerzés nem történt. 

 

 



 

A Megyei Szövetség tagsága 

 

A Megyei Szövetség tagságát 2014. év végén 43 egyesület alkotta 13.970 

horgásszal. Ez 2015 év végére 15.580 horgászt tömörítő 37 egyesületre változott. A 

tagegyesületek számában tapasztalható csökkenés az általuk képviselt horgászok 

számosságának növekedése mellett annak volt köszönhető, hogy míg az év elején 6 

horgász egyesület különböző indokokra hivatkozva bejelentette távozási szándékát 

hozzávetőleg 3200 horgásszal, 2015 májusában az Észak-magyarországi Horgász 

Egyesület csatlakozott cca. 5500 horgásszal. A Cigándi Tiszavirág HE pedig 

megszűnt az év során. A 37 horgász Egyesület összesen 2590 ha vizet kezelt 2015.-

ben. 

Ugyanakkor a Megyei Szövetség a 2016. januárjában 11, a felvételét, vagy 2015. év 

eleji kilépési kérelmének semmissé tételét kérő egyesületet fogadott a tagjai közé, 

összesen 3900 fő horgásszal. Így a 2016 évet már 19.480 fő horgászt tömörítő 48 

tagegyesülettel és összesen 3300 ha vízterülettel várta a Megyei Szövetség. 

2015. év végével 22 állami tulajdonban lévő, tagszervezetek kezelésében lévő 

vízterület haszonbérleti szerződése járt le. A kijelölési eljárás során azonban 32 

vízterület került a Szövetséghez és a tagszervezetekhez, tehát elmondható, hogy a 

2015 évi állapothoz képest bővült a tagszervezetek kezelésében lévő vízterületek 

köre. 

A Megyei Szövetség tagságára vonatkozó adatokat az I. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A Megyei Szövetség gazdálkodása 

 

Összességében 107.000 Ft plusszal sikerült a 2015 évi gazdálkodást zárni. Annak 

ellenére pozitívan sikerült zárni az évet, hogy a szabályozás változásának 

köszönhetően nem tudott a Szövetség halat nevelni a rakacai tanyán, hanem három 

nyaras pontyot kényszerült beszerezni a teljes telepítendő állomány tekintetében. Ez 

2 millió forint többlet kiadást jelentett a tervezetthez képest. Továbbá a törvényi 

előírásoknak megfelelően a Megyei Szövetség felszerelte az alkalmazásában álló 

halászati őröket, ami szintén többlet kiadást jelentett. 

Ugyanakkor a jelentős tagszám csökkenésnek köszönhetően a tagdíjakból és egyéb 

a tagegyesületek által képviselt horgászok számától függő tételekből származó 

bevételek is elmaradtak a tervezettől. Az ÉMHE májusi csatlakozása sajnos nem 

tudta maradéktalanul pótolni az év elején elment egyesületek jelentette bevétel 

kiesést, mivel az ÉMHE az év közi csatlakozásának megfelelően, időarányosan, 

félévre eső tagdíjat fizetett 2015 évben. Továbbá, szintén az év közi csatlakozásának 

köszönhetően az ÉMHE csatlakozása nem tudta kompenzálni az állami jegyek 

forgalmazásából származó bevétel csökkenését sem. 

A fentebb említett negatív hatások kivédését segítette, hogy a bevételek oldalán a 

területi jegyek forgalmazása kicsivel jobban alakult, mint az tervezve volt. Másrészről 



pedig a kiadások oldalán a halnevelésből fakadó költségek értelemszerűen 

elmaradtak, valamint minden olyan tételen igyekeztünk csökkenteni, amely a 

működés színvonalát érezhetően nem befolyásolja negatívan. 

A nehézségek ellenére a versenyek sem maradtak el. A rendelkezésre álló szűkös 

források ellenére, szponzorok bevonásával színvonalas versenyt sikerült 

lebonyolítani az egyénileg és csapatban induló finomszerelékes versenyzők 

részvételével augusztus 16.-án az Árpád-hegyi horgásztavon. Valamint az egyesületi 

vezetők részvételével a Dél-borsodi Agrár Kft. Geleji-víztározóján október 10.-én 

óriási fogási eredménnyel. 

A 2015. évi mérleget a II. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A Megyei Szövetség kezelésében lévő vízterületek hasznosulása 

 

2015-ben tovább folytattuk a haltolvajok és a szemetelők elleni küzdelmet. Ennek 

érdekében feloldásra került az őrzésre fordítható kiküldetési korlát, valamint az adott 

környéken ismeretlen halászati őr kivezénylésére is sor került. Az őrzésben 2015. 

évben is sokat segítettek a szerencsi, edelényi és szendrői kapitányságok kollégái. 

A Megyei Szövetség kezdeményezte egy együttműködési megállapodás megkötését 

a Megyei Polgárőr Szövetséggel. 

Valamint mind a 3 vízterület esetében modernizálásra kerültek a helyi horgászrendek 

a hús horgászok távol tartása, a haltolvajok dolgának megnehezítése, a halállomány 

minőségi fejlesztése és a part rendben tartása, összességében pedig a partra 

tisztességes szándékkal érkező horgászok érdekében. 

 

Rakacai-víztározó esetében az elmaradt halnevelés következtében 2015. évben az 

üzemtervben rögzített 75q 3 nyaras pontyon, 100.000 db előnevelt süllőivadékon, 

süllő- és keszegfészkeken felül nem történt telepítés. 

2015 őszén a Megyei Szövetség regisztráltatta a rakacai halnevelő telepet az MVH-

nál majd megkapta az engedéylt a Megyei Kormányhivataltól a halnevelésre. 

A tározón 2 ízben került sor szemétszedésre a Rakaca-tó HE együttműködésével. 

2015 októberében 5 év után befejeződtek a gát körüli munkálatok, így 

megkezdődhetett a tározó üzemi szintre való feltöltése. 

 

Monoki-víztározóba az üzemi tervben rögzített 20q 3 nyaras ponty, 5000 db előnevelt 

süllőivadék és 10 db süllő fészek került telepítésre. 

Monokon a tavasszal került sor szemétszedésre, amihez 20 közmunkást biztosított 

az önkormányzat. A szükséges anyagokat és ellátást a Megyei Szövetség 

biztosította. 

 

A Hámori-tóba az üzemi tervben rögzített 2q sebes pisztráng, 2q 3 nyaras ponty és 

1q előnevelt süllő került telepítésre. 

 

 



 

Szolgáltatások 

 

A Megyei Szövetség 2015. évben jogi  segítséget nyújtott a tagság számára az 

Alapszabályaik törvényben előírt módosításának szakszerű végrehajtásához. A 

jogász segítségét 25 egyesület vette igénybe. 

A kör-emailek útján történő jogi, számviteli, pályázati, versenysport és 

halgazdálkodási témájú tájékoztatás, tanácsadás és adatszolgáltatás tevékenységét 

fokozta a Megyei Szövetség 2015. évben. A visszajelzések alapján a tagság nagy 

örömére. 

A Megyei Szövetség 2015-ben is kiírta a horgásztáborok lebonyolítását támogató 

pályázatát, amire egyetlen jelentkező volt. 

 

 

2016. évi célok 

 

2016 évben a Megyei Szövetség fő céljának tekinti a tagegyesületek közötti jobb 

együttműködés kialakítását, majd az ebben rejlő lehetőségek kihasználását a 

horgászturizmus, utánpótlás-nevelés, őrzés, halnevelés és beszerzés területén. 

Kapcsolatok erősítése a megyei hatóságokkal, önkormányzatokkal, de kiváltképpen 

a nemzeti parkokkal. 

Az elérhető pályázati források széleskörű kiaknázása. 

A Megyei Szövetség honlapjának megújítása és ez által a tagságnak nyújtandó 

szolgáltatások körének bővítése saját site biztosításával minden tagegyesület 

számára, valamint a meglévő tájékoztatói, tanácsadási és adatszolgáltatási 

tevékenységek minőségi javítása. 

A megyei versenysport színvonalának javítása, 3 fordulós megyei feeder és lehetőleg 

pergető bajnokság kiírása. Régiós verseny szervezése a látás- és mozgássérült 

horgásztársaknak. 

Egy 2017-ben hagyományteremtő szándékkal megrendezendő megyei halünnep 

előkészítése egy szakmai szeminárium megszervezésével 2016-ban. 

A társadalmi halőrök számának növelése minimum 6 fővel, aktivitásuk fokozása, 

tevékenységük szervezettebbé tétele a hatékonyabb és demonstratívabb őrzés 

érdekében. 

Megyei horgásztábor szervezése, valamint egyesületek táboroztatásának és 

szakkörök szervezésének támogatása. 

A Monoki-tározó és a Hámori-tó haszonbérleti szerződésének megújítása. 

A tagság bővülésével megsokasodtak a feladatok is, ezért 2016-ban egy 4 órában 

foglalkoztatott új kolléga felvétele. 

A munkaszervezet IT eszközeinek modernizációja. 

A rakacai horgásztanya felújítása. 



 

Tisztelt Küldöttek! 

 

Kérjük a Megyei Szövetség munkájáról készült írásos / és szóbeli / beszámoló 

megvitatását, véleményükkel, javaslataikkal történő kiegészítése után annak 

elfogadását. 

 

 

 

Miskolc, 2016. március 31 


