
Beszámoló

a Szövetség 2019. évi munkájáról

A 2019-es év sem volt mentes az újdonságoktól a horgászok mindennapi életét befolyásoló
eseményektől, változásoktól.

Folytatódott  a  MOHOSZ  működésének  átalakítása,  amely  közvetve  vagy  közvetlenül  ne
éreztette volna hatását a szövetségünk munkájában is.

Horgászkártya,  számítógépes  nyilvántartás,  központi  számítógépen  keresztülő  területi
jegyértékesítés.

Pályázatok,  közbeszerzés,  ifjúsági  versenyek,  szakköri  támogatás,  egyre  több  országos
verseny.

Ami a változásokban a nehézséget jelenti,  hogy a rendszer gyors változásával szemben az
emberekben,  a  horgászban  ez  a  változás,  sokkal  lassabban  zajlik  le,  ami  állandó
konfliktushelyzetet teremt.

Az alábbi tényezők befolyásolták a 2019. évi munkánkat:

 elfogadásra került a módosított Halászati törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási
utasítás, 

 működik a jegymátrix

 horgászkártya regisztráció rögzítése

Szövetségünk munkáját továbbra is három fő területen végezte:

 Szervező, érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenység

 Szolgáltató jellegű feladatok (MOHOSZ és az egyesületek felé egyaránt)

 Önálló gazdálkodási feladatok

Szervező, érdekképviselő érdekvédelmi feladatok

Taglétszámunk 2019-ben
Felnőtt 20.916 fő 
Gyermek   2.682 fő

Összesen: 23.598 fő 

Ez a létszám nem fedi le a megyénkben élő és horgászigazolvánnyal rendelkező horgászok
számát.
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Okok 

BAZ megyében működnek olyan egyesületek akik, nem a HEBOSZ-hoz tartoznak:

 Szerencsi Horgász Egyesület

 Tokaji Ferenc Horgász Egyesület

 Monoki Horgász Egyesület

Vannak olyan, horgászboltok, magánszemélyek, aki megyénkben élnek, vállalkoznak és más
nem a megyében működő egyesületnek gyűjtenek tagokat, ellenszolgáltatás fejében. Például
Kazincbarcikán  Heves  megyei  egyesületnek,  Bodrog  mentén  a  Tisza  Rétköz  Horgász
Egyesületnek.

Egyesületek száma: 53

Elnökségünk 15 fő

Az elnökség 2019-ben is az alapszabályunknak megfelelően végezte munkáját. Az elnökségi
üléseken  kívül  szükség  szerint  napi  kapcsolatban  voltunk  és  vagyunk,  minden  lényeges
kérdésről  konzultálunk.  Az  elnökség  a  döntéseit  alapos  viták  után  hozta  meg,  általában
egyhangú szavazattal, ami azt is jelenti, hogy az elnökségen belül a jó együttműködés és a
munkára a konstruktivitás, jellemző.

Felügyelő Bizottság 5 fő

Munkáját  szakszerűen,  a  törvényi  előírásokat  betartva  végzi.  A Szövetség  elnöke  és  a
Felügyelő  Bizottság  elnöke  az  ellenőrzések  tapasztalatairól,  javaslatokról  személyes
megbeszéléseken  egyeztetnek  és  állapodnak  meg  a  felügyelő  bizottság  javaslatainak
végrehajtásáról.

A  Felügyelő  Bizottság  munkájának  a  részletes  ismertetése  és  értékelése  a  közgyűlés
hatáskörébe tartozik.

MOHOSZ választmány

A Szövetségünket  a  MOHOSZ  Választmányában  4  fő  képviseleti  joggal  rendelkezik.  A
választmány tagjai a választmányi üléseken többségében jelen voltak.  

Szövetségünk alkalmazotti állományának összetétele:

elnök 1 fő főállású
gazdaságvezető 1 fő főállású
általános adminisztrátor 1 fő főállású 
általános előadó 1 fő részmunkaidős
főállású halőr: 4 fő főállású
 1 fő részmunkaidős 
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Vizeink

BAZ Megyében nyilvántartott víz: 8.000 hektár (legnagyobb az országban)
Szövetség  és  egyesületek  kezelésében  lévő  víz:  4.756,5  hektár.  A nagy  különbség  abból
adódik, hogy a Bodrog egésze és a Tisza részben Szabolcs Szatmár Bereg megyéhez tartozik. 

Ügyviteli feladatok

Az  ügyviteli  feladatok  egy  része  a  horgászegyesületek  állami  jeggyel,  egyéb
horgászengedélyekkel, értékcikkel való ellátása jelenti, másik része a szövetség működéséhez,
gazdálkodásához kapcsolódik.

A horgászengedélyek, egyéb értékcikkek forgalmazása és az ahhoz kapcsolódó elszámolások
havonta történnek.

A  közfeladatok  ellátása  és  a  számítógépes  nyilvántartási  rendszer  bevezetése  nagyon
megnövelte  az  egyesületek  adatszolgáltatási  kötelezettségét.  Sajnos  az  adminisztráció
növekedése nem fog csökkenni, inkább növekedés prognosztizálható. Ezért nagyon fontos,
hogy szövetségünk és minden egyesület számítógépes háttere, és azt kezelni tudó személyi
háttere biztosítva legyen.
Az  aki  az  adatszolgáltatásban,  jelentések  készítésében  nem  vagy  nem  pontosan  teljesít,
számíthat arra, hogy a pályázatoknál hátrányba fog kerülni.

Horgász versenysport szervezése

Horgászversenyek:

Megyei Finomszerelékes Csapatbajnokság Rakaca tó
Megyei Finomszerelékes Egyéni Bajnokság Rakaca tó
Megyei Feeder hosszúszerelékes  Egyéni Bajnokság Rakaca tó
Ifjúsági Horgászviadal Egyéni Rakaca tó
Megyei Vezetők Versenye csapatverseny Területi Horgász Egyesület Mezőcsát 
Országos Finomszerelékes Csapatbajnokság Szeged, Maty-ér
Horgásznagykövetek Versenye Szeged, Maty-ér
Kelet-Magyarországi Fogyatékkal élők Versenye Mezőkövesd, Hoór-völgyi tó
Országos Műlegyező Bajnokság Lillafüred, Hámori tó
Megyei Ifjúsági Horgásztábor Rakaca tó

2019.  a  versenysport  kiemelkedő  éve  volt.  A  Szövetségünk  finomszereléses  csapata
megnyerte a magyar bajnokságot. Ilyen legutóbb 1981-ben volt.
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Kiválóan szerepeltek halőreink a halőrök országos versenyén, amely elméleti, gyakorlati és
ügyességi feladatokból állt. A 25 csapat közül szövetségünk csapatunk, két első helyezést és a
különdíjat is megkapta az összetettben nyújtott teljesítményéért.

Szövetségünk  éves  szinten  7  saját  versenyt  szervez,  amelyből  két  verseny  az  országos
versenynaptárban is szerepel. A résztvevők száma csak lassan növekszik. Versenyenként 30 és
50 fő között változik. 

Csapatunk illetve egyéni versenyzőink 5-6 országos versenyen vesznek részt. 

A versenyeken élenjáró egyesületek:

ÉRV Lázbérci Horgász Egyesülete
Miskolci Sporthorgász Egyesület
Bodrogmenti Horgász Egyesület
Miskolci Határőr Horgász Egyesület
Rakaca tó Horgászegyesület
Pikkely Sporthorgász Egyesület
Premiko Sporthorgász Egyesület
Zabos Géza Horgász Egyesület
Tiszalúci Sporthorgász Egyesület

A horgász versenysportról elmondható, hogy minőségében jelentős fejlődésen ment keresztül.
Ez vonatkozik a versenyzői körre, (azzal együtt, hogy létszámnövekedés nem elegendőnek) és
vonatkozik a versenyszervezésre és lebonyolításra. A versenysport szervezése, lebonyolítása
egyre  több  feladatot  jelent  szövetségünk  dolgozóinak  és  az  ifjúsági  és  versenybizottság
tagjainak.

A legnagyobb nehézségeink a gyermek és ifjúsági versenyzői utánpótlásában van. Az semmi
képen nem elfogadható,  hogy csak néhány egyesület  ifijei vesznek részt a versenyeken és
lasszóval  kell  fogni  a  gyerekeket  a  horgásztáborba,  akkor,  amikor  minden  költséget  a
MOHOSZ és HEBOSZ vállal magára.

Jó hírű és hangulatos verseny a hagyomány szerint megrendezésre kerülő fogyatékkal élők
versenye. A versenyt a HEBOSZ és a Hoór-völgye Horgász Egyesület közösen szervezi és
bonyolítja le. 

2019-ban második alkalommal került megrendezésre a Műlegyező Országos Bajnokság egyik
fordulója. Helye a Hámori tó volt. A verseny nagy nyilvánosságot kapott a médiában is. 

Érdekképviselet, érdekvédelem

Állandó és fontos feladat szövetségünk érdekérvényesítő képességének a megerősítése.

Érdekérvényesítő képességünk függ:
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 szövetségünk, szakmai munkájától,

 a megye horgászainak számától,

 a MOHOSZ és a HEBOSZ vezetőnek jó kapcsolatától,

 az  intézményesített  kapcsolatrendszer  (szerződéses,  informatikai,  adminisztratív)
működésétől

 a versenysportban elért eredményeitől,

2019.  évben  nem  volt  olyan  esemény,  amely  a  HEBOSZ-t  hátrányosan  érintette  volna.
Pályázatokon  eredményesen  szerepeltünk,  amit  külön  kértünk,  vagy  ha  valamiért  külön
lobbiztunk mindig el tudtuk érni, amit szerettünk volna.

A MOHOSZ feladatai  jelentősen  megnövekedtek  a  közfeladatok ellátásával  kapcsolatban.
Jogszerűen  kezelik  a  mindkét  szervezet  önálló  jogi  személyigéből  adódó  jogokat  és
kötelezettségeket.  Egy  kérdéskör,  a  melyben  erőfölénnyel  rendelkezik  a  MOHOSZ  ez  a
pályázatokon elnyerhető eszközöknek pozitív vagy negatív megnyilvánulása.

Jó  együttműködésre  törekedtünk  az  egyesületek  működési  területén  hatáskörrel  és
illetékességgel  rendelkező  önkormányzatok  vezetőivel.  Támogatjuk  a  vizeink  melletti
rendezvényeket,  fejlesztéseket,  ha  az  adott  terület  vezetője,  partnerként  viselkedik  és
tudomásul  veszi,  hogy a  vízparti  rendezvényekhez,  esetleges  beruházásokhoz  a  vízkezelő
hozzájárulása kötelező.

A jogszabályi keretek megváltozása miatt ma már nem olyan napi az együttműködésünk a
BAZ  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  főosztályával.  Ennek  ellenére  kapcsolatunk  jó,
minden szakmai kérdés megvitatására lehetőségünk van.

2019-ben  is  zökkenőmentes  volt  kapcsolatunk  a  BAZ  Megyei  Rendőr  Főkapitánysággal
kötött együttműködése, amelynek alapja a közösen aláírt együttműködési szerződés volt.  

Szolgáltató tevékenységünk

Az  engedélyek  kiadása,  elszámolások  teljesítése  zökkenőmentesen  zajlott.  A  pontos
elszámolás nem jelentette azt, hogy az állami jegyek kiadása, a horgászkártya regisztrációja
mindenhol  szabályosan  a  törvények  betartásával  történ.  Egy  egyesületünk  súlyos
szabályszegést követett el, amelynek következménye az volt, hogy az egyesületet egy évre
kizártuk az állami jegy forgalmazásából.

2019-ben  is,  minden  egyesület  rendben  elszámolt  az  értékesítésre  átvett  engedélyekkel,
valamint a szövetség is határidőre, hiánytalanul elszámolt a MOHOSZ felé.

Szövetségünk  továbbra  kész  jogi  segítséget  nyújtani  az  egyesületek  működése  során
felmerülő jogi problémák megoldására. 
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A megújult  web-lapunkon  és  a  facebook  oldalunkon  minden  a  szövetséggel,  a  szövetség
horgászvizeivel  valamint  rendezvényeivel  kapcsolatos  híreket  a  lehető  leggyorsabban
leközöljük. 

Szövetségünk  egyre  rugalmasabb  a  horgászvizsgáztatásban.  A  korábbi  gyakorlatunknak
megfelelően megfelelő létszám esetén, külső helyszínen is folytatjuk vizsgáztatást. 

Állandó vizsga helyszínek voltak:

 Szövetség, 

 Észak-Magyarországi Horgász Egyesület, 

 Zabos Géza Horgász Egyesület, 

 Sporthorgász Egyesület Tiszalúci székhelyén.
Kihelyezett vizsgát tartottunk, Sárospatakon, Mezőkövesden, Ároktőn, és Tiszakarádon.

Halbeszerzés

2019.  a  Tisza  Fish Kft-nél  sikerült  a  szövetség  és  azon egyesületek  részére a  telepítendő
pontyot lekötni,  akik erre igényt tartottak.  2018. decemberében a  lekötött  ponty árát  650
Ft+Áfa összegben határoztuk meg. A Tisza Fish Kft eddig minden évben jó minőségű pontyot
tudott szállítani az előzetesen megállapodott árnak megfelelően.  

A Tisza  Fish  Kft  által  szállított  előnevelt,  csuka,  süllő  és  ponty  minőségével  szemben
semmilyen kifogás nem merült fel. 

2019. decemberében ismételten, változatlan áron kötöttük le a 2020-ra  tervezett  telepítési
mennyiséget. 

Halőrzés

Halőreink közül 5 fő főállásban 1 fő megbízási jogviszonyban látta el feladatát. A halőrzéshez
szükséges  ruházat  (saját  erőből),  felszerelés  (autó,  hajó,  éjjellátó  és  hő  kamera)   pedig
pályázat útján biztosítottuk halőreink rendelkezésére. 

Halőreink  szakszerűen,  hivatástudattal  végzik  munkájukat.  A  szabálysértések  majdnem
minden formájával találkoztunk. 

A megváltozott  törvényi  rendelkezések  miatt  a  Kormányhivatal  azokat  a  szabálysértési
feljelentéseket, amelyek a helyi horgászrend megsértése miatt történtek, nem bírálja el, azt
mondják, nem tartozik a hatáskörükbe. 

Ennek megfelelően szövetségünk a helyi horgászrend megsértőivel szemben saját hatáskörben
járnak el. Itt nem arról van szó a HEBOSZ hatóságként jár el, hanem az adott vízhez történő
területi  engedély  váltásától  zárkózik  el,  mely  alapja  a  polgári  törvénykönyv  szerződéses
jogviszonyra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak. 
Kiszabott bírság összege: ………….. MFt
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A befizetett bírságok összegéről nincs információnk. 

Önálló gazdasági tevékenység

Az önálló gazdálkodási tevékenységünk 

 egy  részt  a  költségvetési  szerv  gazdálkodásához  hasonló,  amely  azt  jelenti,  hogy
például  az  év  közbeni  bevételek  nagysága  nem  változtatja  meg  a  kiadási  oldalra
tervezett összeget. . 

 a másrészt a szövetség kezelésében lévő vizek gazdaságos működtetése, fejlesztése, 

A  2019.  évi  mérlegadataink  is  mutatják,  hogy  szövetségünk  betartotta  a  költségvetési
előírásokat,  takarékosan gazdálkodott,  valamint  eredményesen  gazdálkodott  a  kezelésében
lévő vizeken. 

Szövetség kezelésében lévő vizek

Rakaca Víztározó

A Rakaca tó mellett lévő bázisunkon 2019-ben nem folyt halnevelés. Ennek oka az volt, hogy
a  halnevelő  eliszaposodott  halágyát  ki  kellett  kotortatnunk.  A 2019.  évre  tervezett  75  q
háromnyaras pontyot két részletben tavasszal és ősszel telepítettük a Rakaca tóba.  

2019. tavaszán folytatódott a süllőfészkek kihelyezése. A fészkek ellenőrzésekor tapasztaltuk,
hogy a süllők igénybe vették és rengeteg ikrát raktak a fészkekre.

A Rakaca patakba keszeg telepítése történt.

2019-ben befejeződött  a halnevelő területén lévő faház (volt  építőipari  felvonulási  épület)
felújítása.  Szép igényes a környezetbe illő faház készült  el.  A Rakacai Víztározón történő
eredményes gazdálkodás teremtette meg a pénzügyi alapot a horgászhelyek rendbe tételére és
a faház felújítására. A  bevételeink változását a melléklet tartalmazza.

Szövetségünk kezdeményezte az ÉRV Zrt-nél, hogy az ÉRV Zrt kezelésében lévő vízparti
kerületekből  adjon  át  szakaszokat  szövetségünknek,  hogy  további,  megközelíthető
horgászhelyeket  tudjunk  kialakítani.  Sajnos  az  ÉRV Zrt  elzárkózott  kérésünktől,  pedig  a
pénzügyi fedezet meg volt a fejlesztésre.

A Rakacai  tavon  a  horgászrend  betartása  pozitív  értelemben  sokat  változott.  Kevesebb  a
szabálysértő,  kevesebb a szemetes horgászhely.  Ez nem azt jelenti,  hogy minden rendben,
hanem azt, hogy kevesebb a feljelentés és a horgászok magukkal viszik a szemetüket.
Sajnos minden évben előfordul durva szabálysértés is. Egyik ellenőrzés során a szabálysértő
személygépkocsijával majdnem elsodorta az intézkedni akaró halőrünket. 
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Hámori tó

Az ÉSZAKRDŐ-vel megkötött szerződés alapján szövetségünk 2021. december 31. napjáig
folytathat halgazdálkodási tevékenységet.

Hámori-tóba és a Garadna patakba az üzemi tervben rögzített 

 200 kg sebes pisztrángot, 

 2 q 3 nyaras ponty, telepítettünk. 

Pénzügyi szempontból nem értékelhető a Hámori tavon történő gazdálkodásunk. Örömünkre
szolgál a kiadási és a bevételi oldal nulla szaldót mutat.  

A Hámori tónak inkább a különlegessége, egyedisége az, ami számít nem pedig a pénzügyi
eredményesség. Amennyiben hosszabb távra lehetne bérleti szerződést kötni, és a jelenleginél
engedékenyebb  lenne  az  ÉSZAKERDŐ  és  a  Bükki  Nemzeti  Park,  Magyarországon
egyedülálló horgászlehetőséget tudnánk teremteni a Hámori tavon.

Nyugati Főcsatorna

A Nyugati  Főcsatorna  kezelésével  kapcsolatban elmondható,  hogy gazdasági  szempontból
kedvező képet mutat 2.249 e Ft bevétellel szemben 1.500 e Ft kiadás merült fel. A kiadások
között nem szerepel a halőrzésből fakadó kiadások.
Hátránya, hogy ellenőrizhetetlen, megközelíthetetlen területen fekszik, így az ellenőrzés sem
olyan hatékony, mint más vizeken.

Tisza 440-477 közötti szakasza

Szövetségünk 3. éve gazdálkodik a Tisza 440 és a  477 fkm közötti szakaszán.
Éves szinten 2.100 kg háromnyaras és 1.000 kg kétnyaras pontyot és 20.000 db előnevelt
süllőt vagy csukát telepítettünk. 

A szigorú  halőrzésnek  és  az  egyre  növekvő  halfogásnak  eredménye,  hogy  folyamatosan
növekszik  az  ezen  a  szakaszon  a  horgászok  száma.  A  növekedés  a  bevételeinkben
kimutatható. (ld. melléklet.)

Két főállású és egy részmunkaidős halőrünk dolgozik a Tiszán. Munkájukról csak elismerően
nyilatkoznak  a  horgászok.  A  korábbi  évekhez  képest  a  horgászrend  betartása  a
leglátványosabban a Tisza ezen, szakaszán tapasztalható. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy  minden  rendben  van.  Mindig  vannak  időszakok,  amikor  megnövekszik  a
szabálysértések  száma.  Ilyen  időszakok azok,  amikor  a  Tisza  árad.  Ekkor  a  Tiszán és  az
árterületen megnövekszik a hallopások száma. 2019. évben halőreink tetten értek  egy több
főből  álló  társaságot,  akik  éppen  tiltott  halászatot  folytattak.  Rendőrségi  segítséggel
előállították őket és a későbbiek folyamán két fő végrehajtandó két fő jelentős pénzbüntetést
kapott.  
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Halőrök  minden  olyan  modern  eszközzel  rendelkeznek,  amely  az  eredményes  halőrzést
segíteni tudja.

Szövetségünk továbbra sem támogatja a rekreáció halászat passzív eszközzel való halászatát. 

Ingatlan

2018.  november  27-én  -  közgyűlési  felhatalmazás  alapján  –  megvásároltunk  Miskolcon,
Mikszáth K u. 2.sz. alatt található ingatlant. 2019. február végén vettük birtokba. Ezt követően
gyors felújítás kezdődött (festés, részbeni nyílászáró csere, irodák berendezése). 

A  Horgász  Egyesületek  BAZ.  Megyei  Szövetség  székhelyeként  2019.  tavaszától,  lett
bejegyezve a 3529 Miskolc, Mikszáth K u. 2. számú ingatlan.

A szövetség korábbi székhelyéül szolgáló ingatlan értékesíteni kívánjuk. 

Összességében  megállapítható,  hogy  szövetségünk  munkáját  a  hatályos  törvények  és  az
alapszabályában  foglaltak  szerint  végezte.  Maradéktalanul  betartotta,  a  közgyűlés  és  az
elnökség határozatait, munkáját gazdaságosan, pénzügyileg eredményesen végezte. 
. 
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