
Beszámoló

a Szövetség 2018. évi munkájáról

A 2018. évről szóló beszámoló úgy kezdődött, hogy 2016 után 2017. is a változások éve lesz, de talán
befejeződik az átalakulás.

Sajnos  nem  így  van.  Nem  csak,  hogy  nem  fejeződött  be  az  átalakulás,  hanem  újabb  és  újabb
feladatokat kapunk.

Egyszerre kell  végeznünk a szokásos napi  feladatainkat  és az átalakulással  együtt  járó nem kevés
munkát.

Az alábbi tényezők befolyásolták a 2018. évi munkánkat:

 előkészítés alatt volt az új Halászati törvény, (végrehajtási utasítás) amely szövegezésében mi
is aktívan részt vettünk (halőrzés, elővásárlási jog, közig.)

 az új horgászengedélyek rendszerezése (jegymátrix) horgászjegy. hu

 horgászkártya bevezetése,

 a MOHOSZ új alapszabályának előkészítése (közfeladatok ellátása)

 módosított Polgári törvénykönyv, és Civiltörvény előírásai az alapszabályokra,

 GDPR  és  a  bennünket  érintő  szabálya  (személyiségi  jogok  pl-  bírságolás,  web  oldalak,
személyes adatok) elkészültek a tervezetek, mindenkinek aktualizálni kell,

Szövetségünk munkáját továbbra is három fő területen végzi:

 Szervező, érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenység

 Szolgáltató jellegű feladatok

 Önálló gazdálkodó feladatok

Szervező, érdekképviselő érdekvédelmi feladatok

Taglétszámunk 2018-ban

 Felnőtt 20.107 fő     + 1.016  fő     (19.091 fő)

 Ifjúsági 421 fő  + 25 fő  (396 fő)

 Gyermek 2.802 fő  + 387 fő (2.415 fő)

Összesen: 23.330 fő  + 1.428 fő (21.902 fő)

Egyesületek száma:          51   
Elnökségünk                      15 fő  
Az elnökség 2018-ben 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.
A Felügyelő  Bizottság  munkájának  a  részletes  ismertetése  és  értékelése  a  közgyűlés  hatáskörébe
tartozik.
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A Szövetségünket a MOHOSZ Választmányában 4 fő képviseli. 
Alkalmazotti állomány:

 elnök, 1 fő főállású

 gazdaságvezető 1 fő főállású

 általános adminisztrátor 1 fő  (jelenleg betöltetlen)

 általános előadó 1 fő

 főállású halőr: 5 fő

 megbízási jogviszony keretében 1 fő 

Horgászversenyek:

 Megyei Finomszerelékes Csapatbajnokság
 Megyei Finomszerelékes Egyéni Bajnokság
 Megyei Egyéni Feeder Bajnokság
 Ifjúsági Egyéni Horgászviadal
 Megyei Vezetők Versenye
 Országos Finomszerelékes Csapatbajnokság
 Horgásznagykövetek Versenye
 Kelet-Magyarországi Fogyatékosok Versenye
 Országos Műlegyező Bajnokság

Vizeink

BAZ Megyében nyilvántartott víz: 8.000 hektár (legnagyobb az országban)
Szövetség és egyesületek kezelésében lévő víz: 4.756,5 hektár

Ügyviteli feladatok
 E feladatkörbe a horgászathoz szükséges engedélyek  megrendelése, egyesületek felé történő 

átadása, a forgalmazások havi elszámolása tartozik. 
 Az elmúlt évben tovább nőtt a MOHOSZ részéről kért, statisztikák, adategyeztetések, és az

egyéb jelentési kötelezettségek száma. Az nyilván való, hogy a közfeladatok ellátása, komoly
adminisztrációs terhet jelent a MOHOSZ számára. A szövetséget könnyen lehet kényszeríteni
a pontosságra, de mindez nem várható el az egyesületek részéről. Feloldhatatlannak látszik az
a különbség, amit a MOHOSZ elvár, vagy el fog várni és az egyesületek teljesítő képessége
között  húzódik.  Egy egyesületnek sem anyagi  sem személyi  feltételei  nem adottak ahhoz,
hogy az ügyviteli feladatokat maradéktalanul el tudja látni. Kivéve a kiemelt nagy létszámú
vízzel rendelkező egyesületek.

Horgász versenysport szervezése
Szövetségünk éves szinten 9 országos vagy megyei szintű horgászversenyt rendez. A résztvevők 
száma csak lassan növekszik. Versenyenként 30 és 50 fő között mozog. 
A versenyeken élenjáró egyesületek:

Lázbérci Horgász Egyesületz
Miskolci Sporthorgász Egyesület
Bodrogmenti Horgász Egyesület
Miskolci Határőr Horgász Egyesület
Rakaca tó Horgászegyesület
Ároktő Peca Sport Horgász Egyesület
Pikkely Sporthorgász Egyesület

Állandó résztvevői vagyunk az Országos Csapatbajnokságnak. A 2018. év verseny nem volt olyan
sikeres,  mint a 2017. évi volt.  A szombati első fordulóban 8. helyezett  volt  a csapatunk,  de a
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második nap  a horgászat ördöge ellenünk dolgozott és nagyon rossz napot fogtak ki horgászaink
így visszaestünk a hátsó harmadba. Az országos csapatbajnokságon 25 csapat indult el. Azt tisztán
látszik, hogy a tartós eredményességhez, több versenyzőre és több támogatásra lenne szükségünk.
Ennek ellenére elmondható, hogy egy lelkes mag mindent meg tesz azért, hogy fejlődjön a megye
horgász versenysportja.  
Minden évben megrendezésre kerül a horgászvezetők megyei versenye. Ez a verseny alkalmas
arra,  hogy a  megyében működő egyesületek  vezető  találkozzanak,  egy  kicsit  versenyezzenek,
megbeszéljék az éppen aktuális az egyesületi életet érintő legújabb vagy éppen örök problémákat.
Kiemelt  figyelmet  és  lehetőséget  kap  az  ifjúsági  és  a  gyermek  versenyek  szervezése.  Több
pályázati lehetőség nyílt arra, hogy támogatásban részesüljenek azok az egyesületek (és szövetség
is)  akik  a  gyereknapra  horgászversenyt  szerveztek  vagy  a  megyei  szervezésű  Ifjúsági
Horgászviadalon részt vehessenek. Az Ifjúsági Horgászviadal első három helyezettje ingyenesen
vehetett részt a Dunántúlon a Pölöskei tavaknál tartott egyhetes táborban. 
Szépen fejlődő  és  a  megye  határain  átnyúlóan került  megszervezésre  a  Hoór-völgye  Horgász
Egyesület a HEBOSZ közös szervezésében  lebonyolított Fogyatékkal Élők Kelet-Magyarországi
horgászversenye.
2018-ban  első  alkalommal  került  megrendezésre  a  Műlegyező  Országos  Bajnokság  egyik
fordulója. Helye a Hámori tó volt. A látványos és eredményes verseny sok látogatót vonzott és a
versenyről és több cikk is megjelent a horgász kiadványokban, sajtóban. 

Érdekképviselet, érdekvédelem

 Továbbra  is  fontos  feladat  szövetségünk  érdekérvényesítő  képességének  a  megerősítése.
Akkor  tudjuk  az  akaratunkat,  elképzeléseinket  érvényesíteni,  ha  szövetségünk  munkája,  a
végzett  munka eredményessége alá  tudja  támasztani,  hogy igényeink valósak,  a  realitások
talaján állnak. 
Fontos  hogy  a  taglétszámunk  növekedjen,  fontos  az  eredményes  versenysport,  fontos  a
szakszerű határidős munkavégzés, fontos, hogy anyagilag stabil, fejlesztésre kész szövetség
legyünk.  Ekkor van lehetőségünk eredményesen részt venni  a pályázatokon,  szerezhetünk
autót, gépeket, horgászathoz, halőrzéshez szükséges eszközöket.

 Talán nem szerénytelenség, ha azt mondjuk, jó úton haladunk, de látni kell, hogy több mint 20
szövetség harcol azért, hogy minél több forráshoz, támogatáshoz jusson. A verseny nem csak a
horgászversenyeken a szövetségek között is zajlik.

 Ez a pozícióharc megfigyelhető a szövetségünkhöz tartozó egyes egyesületek között is.  

 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 viták ellenére is jónak mondható a BAZ Megyei Kormányhivatal Agrárügyi főosztályával. 

 2018-ban  a  BAZ  Megyei  Rendőr  Főkapitánysággal  aláírásra  került  egy  együtt  működési
szerződés, amely a halőrzésben nyújt segítséget kollégáinknak. 

Szolgáltató tevékenységünk

Az engedélyek kiadása, elszámolások készítése. 2018-ban is, minden egyesület rendben elszámolt és a
szövetség is határidőre, hiánytalanul elszámolt a MOHOSZ felé.

Szövetségünk továbbra  kész jogi  segítséget  nyújtani  az  egyesületek  működése során felmerülő jo
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. 

Változtattunk a horgász vizsgáztatás korábbi gyakorlatán. Megfelelő létszám esetén, külső helyszínen
lefolytatjuk a vizsgáztatást. 

Állandó vizsga helyszínek voltak:
 Szövetség székhelyén, 
Észak-Magyarországi Horgász Egyesület székhelyén,
Zabos Géza Horgász Egyesület székhelyén
Sporthorgász Egyesület Tiszalúci székhelyén.

Sajnos a 2018. évi vizsgáztatás sem indult zökkenő mentesen. Későn kaptuk meg azt a szerződést, 
amellyel a vizsgáztatási jogot megkaptuk a Kormányhivataltól.

Halbeszerzés

2018. év a szövetség által lekötött halak kiszállításra kerültek. A ponty mennyiségével és minőségével
semmilyen gond nem merült fel. A beszerzési ár 750 Ft+Áfa volt.
Nem voltunk  ilyen  szerencsések  az  előnevelt  csukával  és  süllővel.  Az  előnevelt  csukák a  várnál
kisebbek  voltak,  míg  a  süllő  sem  mennyiségében  sem  minőségében  nem  felelt  meg  a
megállapodásnak. Minőségi kifogásunkat a haltermelő elfogadta és megrendelt és kifizetett mennyiség
70 százalékát ismételten kiszállította egyesületeinknek és szövetségnek.

2018. decemberében ismételten lekötésre került 250 q ponty 650 Ft+Áfa áron. Kisebb mennyiségben
előnevelt  csuka,  süllő,  ponty  lekötésre  került.  A kiszállítás  részben  már  megkezdődött,  minőségi
kifogás  a  szállítmánnyal  kapcsolatban  nem merült  fel.  Az  előnevelt  halak  nem korábban hibásan
teljesítő halgazdaságból került beszerzésre. 

Halőrzés

Halőreink  közül  5  fő  főállásban 1  fő  megbízási  jogviszonyban látja  el  a  halőrzési  feladatokat.  A
halőrzéshez szükséges ruházat, felszerelés (autó, hajó, éjjellátó és hő kamera) rendelkezésükre áll. 
Halőreink  szakszerűen,  hivatástudattal  végzik  munkájukat.  A  szabálysértések  majdnem  minden
formájával találkoztunk. 

A szabálysértések elbírálása során kisebb nézetkülönbség alakult ki a Kormányhivatal szabálysértési
gyakorlatával kapcsolatban. Közös egyeztetést követően közeledtek az álláspontok, de teljesen nem
sikerült  elérnünk  azt,  a  helyi  horgászrend  megsértő  horgászokkal  szemben  is  eljárjanak.  Ismételt
egyeztetést követően valamint az időközben hatályba lépett Halászati törvény közelebb hoztat a felek
álláspontját  abban,  hogy  mindkét  fél  milyen  szempont  figyelembe  vételével  járjon  e  l  a
szabálysértőkkel szemben.  

Kiszabott bírság összege:  11 MFt
A befizetett bírságok összegéről nincs információnk. 
Önálló gazdasági tevékenység
Az önálló gazdálkodási tevékenységünk 
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 egy részt a költségvetési tervünkben foglaltaknak megfelelő pénzügyi gazdálkodás,  

 a másrészt a szövetség kezelésében lévő vizek gazdaságos működtetése,  
A 2018. évi mérlegadataink is mutatják, hogy szövetségünk betartotta a költség vetési előírásokat,
takarékosan gazdálkodott, valamint eredményesen gazdálkodott a kezelésében lévő vizeken. 

Szövetség kezelésében lévő vizek

Rakaca Víztározó

Tavasszal  30 q  kétnyaras  pontyot  helyezett  el  a  halnevelőben.  A novemberben 75 q  ponty került
lehalászásra és azonnali betelepítésre a Rakacai tóba. 
A 30  q  kétnyaras  pontyból  novemberre  75  q  pontyot  neveltünk.  1  kg  növekedés  3,5  –  3,8  kg
terményből értük el. 

2018.  első  alkalommal  30  db  süllőfészek  került  kihelyezésre  a  Rakacai  tóba.  A fészkek  gyorsan
megteltek ikrával. Kísérleti jelleggel a halnevelőbe áthelyeztünk 8 db fészket, hogy lássuk életképesek
e az ikrák és fejlődni tudnak e a halnevelőben. Már a lehalászás előtti próbahalászat szép eredményt
mutatott.  A kis  süllők  szépek  egészségesek  voltak,  a  lehalászáskor  pedig  sok  ezer  kis  süllővel
találkoztunk,  amelyek  azonnal  áthelyezésre  kerültek  a  Rakacai  tóba.   Ezt  a  mennyiséget  tovább
növelte a tavasszal betelepített 20.000 db előnevelt süllő is. Ha ilyen ütemben telepítjük a süllőket
lehetőségünk van arra, hogy a Rakacai tóra ismételten elmondhassuk, hogy ismét igazi süllős vizünk
van.

A Rakaca patakba keszeg telepítése történt.
 
2018-ban  befejeződött  a  gát  és  halnevelő  közötti  partszakasz  megújítása.  Új  horgászhelyeket
alakítottunk ki, murvás közlekedési utat építettünk ki.

2018 decemberében megkezdődött a halnevelő területén lévő faház (volt építőipari felvonulási épület)
felújítása. a hát teljes felújításon ment keresztül, jelenleg átadás előtti állapotban van. 
A  Rakacai  Víztározón  történő  eredményes  gazdálkodás  teremtette  meg  a  pénzügyi  alapot  a
horgászhelyek rendbe tételére és a faház felújítására. 

A Rakacai tavon a horgászrend betartása változó. A horgászok nagyobb hányada tudomásul vette az új
horgászrendet,  egy kisebb része pedig álladóan megsérti  azokat.  Nagyon sok feljelentést  történt,  a
vadkamera segítségével elfogásra került orvhalászok is.
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 pontyot,

 100 kg keszeget telepítettünk. 

Pénzügyi szempontból nulla szaldós a gazdálkodásunk. 
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
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engedékenyebb  lenne  az  ÉSZAKERDŐ  és  a  Bükki  Nemzeti  Park,  Magyarországon  egyedülálló
horgászlehetőséget tudnánk teremteni.
Nyugati Főcsatorna

A Nyugati Főcsatorna kezelésével kapcsolatban elmondható, hogy gazdasági szempontból 
kedvező képet mutat  2.249 e Ft bevétellel szemben 301 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 2. éve gazdálkodik a Tisza 440 477 fkm közötti szakaszán.
 
Éves  szinten  2.100 kg  háromnyaras  és  1.000 kg  kétnyaras  pontyot  és  20.000 db  előnevelt  süllőt
telepítettünk.   

Nem  csak  a  rendszeres  telepítés,  hanem  a  szigorú,  de  udvarias  halőrzés  eredménye  az,  hogy  a
horgászaink egyre  elmerőbben nyilatkoznak a  Tisza  ezen,  szakaszáról.  Örülnek  a  halőrök  állandó
jelenlétének, és az egyre gazdagabb fogásoknak. 
Mindezeket a tényeket igazolja az eladott területi horgászengedélyekből befolyt összeg nagysága is.

Két főállású és egy részmunkaidős halőrünk dolgozik a Tiszán. 
Horgászaink döntő többsége betartja a horgászrendet, viszont egy percre sem lankadhat a halőreink
figyelme, mert hiába a sok tetten ért, szabálytalan horgász, számuk nem csökken. 
Halőreink szoros kapcsolatban vannak a Tiszai Vizi Rendészettel és a NÉBIH Halőri csapatával.
Halőrök minden olyan modern eszközzel rendelkeznek, amely az eredményes halőrzést segíteni tudja.

Szövetségünk továbbra sem támogatja a rekreáció halászat passzív eszközzel való halászatát. Ennek
ellenére, kidolgozott és elfogadott egy olyan halászrendet, amely nagyon szigorú feltételek mellett,
külön  engedély  alapján  még  is  lehetővé  teszi  a  passzív  eszközzel  való  halászatot.  Eddig  azzal
támadták a szövetségünket, hogy miért nem engedélyezett a passzív halászeszközzel való rekreáció
halászat, ma pedig azért panaszolnak be bennünket, hogy túl szigorúak a szabályaink.

Ingatlan

2018. november 27-én - közgyűlési felhatalmazás alapján – megvásároltunk Miskolcon, Mikszáth K u.
2.sz.  alatt  található  ingatlant.  2019.  február  végén  vettük  birtokba.  Az  ingatlan  lesz  székhelye  a
Horgász Egyesületek BAZ.  Megyei  Szövetségének.  Az  ingatlan adottságai  lehetőséget  teremtenek
több féle a horgászokat kiszolgáló rendezvény megszervezésére is.   Az épület jelenlegi állapota is
lehetővé teszi, kisebb rendezvények találkozók, megrendezését, de végleges átalakítás után nyílik meg
a szélesebb körű igénybe vételre.

A szövetség korábbi székhelyéül szolgáló ingatlan értékesíteni kívánjuk.  
Összességében  megállapítható,  hogy  szövetségünk  munkáját  a  hatályos  törvények  és  az
alapszabályában foglaltak szerint végezte, maradéktalan betartotta, a közgyűlés és az elnök
határozatait, munkáját gazdaságosan, pénzügyileg eredményesen végezte. 
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