Beszámoló a Marcali és Vidéke Horgászegyesület
2011. évi munkájáról (2012. február 18.)

Tisztelt horgásztársak!

Köszöntök

minden

megjelent

horgásztársat

az

elmúlt

éves

munkánkat értékelő közgyűlésünkön.
Egyesületünk 1951-ben alakult, s az eltelt 61 év alatt sok változáson ment
át.
De egy dolog azóta sem változott, mégpedig az, hogy ma is ugyanúgy
szeretünk horgászni, mint 61 éve.
A mostani közgyűlésünk feladatai:
– áttekinteni az elmúlt, 2011-es horgászévet
– az elnökségnek beszámolni a feladatok végrehajtásáról, a
költségvetés teljesítéséről,
– elfogadni a 2012. évi munkatervet és költségvetést.
Az elnökség elmúlt évi fő feladata az volt, hogy biztosítsa a tagságnak
a szabályos keretek közötti horgászat feltételeit. E feladatunknak
igyekeztünk maradéktalanul megfelelni. Üléseinket, a klubnapjainkat az
éves munkaterveknek megfelelően rendben megtartottuk. A klubnapok
látogatottsága azonban minimális volt.
Horgásztársaink legkedveltebb és leglátogatottabb horgászvize a
Balaton. A területi engedélyek ára nem változott, de a 2012. január 1-jétől
életbe lépő új Balatoni Horgászrend viszont jelentősen. A következőkben
ismertetem a balatoni horgászrendet, illetve ebből kiemelem a jelentősebb
változtatásokat, az új pontokat:
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Balatoni Horgászrend

1. A Balatonon és vízrendszerén – a területi engedélyeken feltüntetett
vízterületeken – csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel
szabad horgászni.
2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be
kell tartani a helyi horgászrendet.
3. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (rendőrség,
halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr), felszólítására köteles
a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát
felmutatni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.
4. Március 1. – március 31. közötti időben ragadozó halakra horgászni
TILOS!
5. Április 1. – április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben
az időszakban vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.), fürdőeszközről, illetve
parti bejáróval nem rendelkező víziállásról (stégről) horgászni TILOS!
6. Október 15. – március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme
érdekében halradar használata TILOS!
7. Október 15. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak,
stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti
horgászatot e korlátozás nem érinti.
8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat
foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat
összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt,
megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.
A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.
9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett
halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem
foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós
határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a
horgászatot.
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A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.
10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a
méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.
11. 24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott
darabszám fogható!
12. 72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott
darabszám fogható!
13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó
hal fogható.
14. A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum
három horoggal horgászhat.
15. Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két
horoggal horgászhat.
16. A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és
kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.
17. A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által
kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni.
18. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási
naplóban az adott napot. Vízijárművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás
számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.
19. A méretkorlátozással védett halakat a fogási naplóba a fogást követően
azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok)a horgászat
befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.
20. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak
fogásának időpontját (dátum, óra, perc).
21. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a
települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik,
nyíltvízi (vízijárműről történő pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt
a települést, ahol van a kikötő, amelyből indult.
22. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a
vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy
esetleg elpusztult.
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23. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely
elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.
24. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat
a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő
hal szállítása TILOS!
25. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni,
később visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően
a legrövidebb időn belül el kell engedni.
26. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN
TILOS!
27. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!
28. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a
csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.
29. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása
kötelező.
30. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat
őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.
31. Szigorúan tilos az un. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan
módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülről akasztják a hal testébe.
32. A kívülről akadt halat megtartani TILOS!
33. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása
kötelező.
34. Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a
Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!
35. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet
szolgáló építmények megbontása, károsítása.
36. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy
folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell
elhagyni.
37. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű
szoktató beetetése TILOS.
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A HORGÁSZREND megtalálható a Fogási naplóban. Ebbe azonban két
hiba is becsúszott, melyet sajtó útján utólag javított a Zrt. Ezek a
következők:
– Az ifjúsági jegyen hibásan szerepel a méretkorlátozással védett
naponta kifogható halmennyiség. Az engedély szerint a 14 és 18 év
közötti horgász naponta legfeljebb 2 darab ilyen halat foghat.
A helyes szám ezzel szemben a 3 darab, ahogy az a 2012-es Balatoni
Horgászrendben szerepel.
– A fogási naplóban a kifogott és megtartott halfajokat felsoroló
oszlopokból sajnálatos módon nem szerepel a kősüllő. Ennek a
hibának a kijavításában arra kérik a horgászokat, hogy ha kősüllőt
fognak, azt a fogási napló közepén, a kötés közelében található üres
részre jegyezzék be.
Immár ötödik éve, hogy 2012-ben is mód nyílik a kedvezményes Balatoni
területi jegy megvásárlására, melyet az ÁFA változás miatt csak januárban
lehetett megvásárolni. A titkár rendkívüli fogadónapokon is rendelkezésére
állt a horgásztársaknak, hogy élhessenek a kedvezményes vásárlás
lehetőségével. A felkínált lehetőséggel mintegy 160-an éltek.
Örömmel vettük, hogy a Balatoni Halászati Zrt. a 2012. évre is
biztosította a kizárólag az Öv-csatornára szóló területi engedélyt, az
úgynevezett „árki jegyet”. Az januártól 8.000.- Forintért folyamatosan
továbbra is megvásárolható.
Az Elnökség a decemberi ülésen kialakította a 2012. évi munkarendet
és tájékoztattunk a tagság megújításával kapcsolatos tennivalókról. Ezt az
Egyesület honlapján tudattuk a horgásztársakkal. Aki megadta az e-mail
címét, annak e-mailben is megküldtük, s aki megújította, illetve megújítja a
tagságát, az a titkártól veheti át a Munkatervet.
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2009-ben ingyenes honlapot készítettünk. Azt többen figyelemmel
kisérték, de a jogos kritikák hatására úgy döntöttünk, hogy kis
ráfordítással, szakember segítségét is igénybe véve azt megújítjuk. Ezzel
gyorsabbá tesszük tagjaink tájékoztatását, és némi postaköltséget is
megtakarítunk. Az új honlappal azonban így sem vagyunk maradéktalanul
elégedettek. Elérhetősége: www.marcali-he.hu.
A titkár január hónapban naponta, azóta a munkaterv szerint hétfőn
és szerdán várta, várja a horgásztársakat ügyeik intézésére. A fogadóórák
helyszíne többször is változott, most ismét a Kulturális Központban
kaptunk egy –sajnos mások által is használt- irodát (színpad mögött).
Az Elnökséghez eljuttatott előzetes információk szerint a tagság
nagyobb része az elmúlt évben is elégedett volt a munkánkkal.
Az elmúlt évben az Egyesület taglétszáma a következőképpen alakult:
felnőtt horgász:
ifi horgász:
gyermek horgász:
Összesen:

2010-ben

2011-ben

264 fő

307 fő

9 fő

4 fő

42 fő

27 fő

315 fő

338 fő

A számok tükrében láthatjuk, hogy egyesületünk felnőtt létszáma,
vélhetően a visszavezetett „árki jegynek” köszönhetően több év után ismét
emelkedett.
Az elmúlt évre a Balatoni Halászati Zrt. megszűntette az ifi horgász
területi engedélyt, melyet az idén újra visszaállított.
A 2012-es évben a gyermek horgászok (14 éves korig) gyermekjeggyel
horgászhatnak (kizárólag úszós készséggel, és nemes halat sem foghatnak),
de ha fenekező szereléssel is szeretnének horgászni, akkor ugyanúgy
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vizsgázniuk kell, mint az ifiknek, s egyesületünkbe is be kell lépniük.
Mindkettőre lehetőségük van várjuk őket.
A

horgászatot,

mint

az

legegészségesebb

egyik

szabadidős

tevékenységet, szórakozást a fiatalok körében a jövőben még inkább
oktatni, terjeszteni és népszerűsíteni kell. 2010-ben 8 fő, 2011-ben pedig 27
fő vizsgázott. Reméljük, számuk az idén még tovább fog emelkedni.
Tisztelt Horgásztársak!
Az állami jegy és a horgászvizsga ára nem változik (mindkettő marad
1.000.- Ft.). A befizetési lehetőségek változatlanul alakulnak: a vidéki
horgászok bármely takarékszövetkezetben átutalhatták a tagdíjat a Kéthely
és Vidéke Takarékszövetkezethez, a Marcaliak pedig továbbra is
fizethetnek készpénzzel a titkárnál. A területi jegyeket továbbra is csakis a
titkárnál lehet készpénzzel megvásárolni.
Az idén a 311 fő felnőtt és ifjúsági horgászból csak 186-an juttatták el
határidőre a fogási naplókat a titkárhoz. A vidékiek többsége nem váltja ki
a balatoni területi engedélyt, ezért nekik nem is kellett leadniuk azt. Ők
mintegy 80-an voltak. 45 horgásztársunk volt fegyelmezetlen, és nem
teljesítette

a

fogási

napló

leadási

kötelezettségét.

Ők

–hasonló

szabálytalanság esetén- az új balatoni Horgászrend szabályai szerint a jövő
évben semmiképpen nem kaphatnak balatoni területi engedélyt, hiszen a
mulasztásuk az elektronikus nyilvántartásból azonnal kiderül.
Egyébként általános szabály, hogy a fogási naplókat vízterületenként
kell összesíteni, és leadni a megjelölt helyen.
Fogási eredményeink (Balaton és vízrendszerére):
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Faj szerinti megoszlás
Faj:

kg.

Ponty:

2201 kg

Csuka:

183 kg

Süllő:

129 kg

Kősüllő:

6 db

Harcsa:

62 kg

Balin:

70 kg

Amur:

1 kg

Egyéb:

1491 kg

Összesen:

4137 kg

A fogási eredmények azt mutatják, hogy továbbra is van hal a
Balatonban és a vízrendszerében, csak az az igazság, hogy a horgásztársak
gyakran nem írják be az igazságot a fogási naplóba. Ez pedig veszélyes és
kockázatos, mivel a halőrök egyre gyakrabban és szigorúbban ellenőrzik a
horgászokat is. Gyakran rendőrrel együtt ellenőriznek, s a horgászat után
megnézik a gépkocsi utas és csomagterét is. A szabálytalankodás pedig –a
várható bírság mellett– az állami horgászjegy elvonásával is jár.
Elgondolkoztató, hogy 58 horgásztárs üres fogási naplót adott le.
A fogási naplók tanúsága szerint az egy főre eső fogási átlaga 32,60
kg, szemben a tavalyi 23 kg-mal. S ez a megelőző még korábbi évekhez
viszonyítva is jó eredménynek számít. Örömmel láthatjuk azt is, hogy a
pontyfogás kiemelkedően jó volt.
A 2011. évben is megrendeztük a hagyományos, jubileumi halfogó
klubnapunkat. Az eredmények a következőképpen alakultak:
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Felnőttek:
Nevezési adatok
S.Szám

Név

22

19

Szamosvári Zsolt
Kovács János
Krisztián
Rott Endre

12

7

Fogott mennyiség
Darab- Helyezés
H. száma Súly {g}
szám
{db}
42
8050
48
I.
31

6950

54

II.

28

5500

39

III.

Horváth József

39

4850

26

IV.

4

Igali Zsolt

32

4800

30

V.

14

Horváth Tamás

41

4450

47

VI.

Gyermek:
Nevezési adatok
S.Szám

Név

1

Terjék Viktor

Fogott mennyiség

H. száma Súly {g} Darabszám {db}
24

1020

Helyezés

24

I.

Sajnálatos módon az elmúlt évben ifi versenyző nem indult.
A hivatalos adatok szerint fegyelmi helyzetünk jónak mondható.
Információink szerint 2011-ben egyesületünk tagjai köréből senkit sem
tiltottak el szabálytalan horgászat, vagy szabálysértés miatt a horgászattól.
A horgászetika szabályait tagjaink túlnyomó többsége fegyelmezetten
betartja. Kevesebb a szemetes, rendetlen horgászhely, az egymással
vitatkozó, veszekedő horgász. De sajnos, hallani olyan „horgászokról” is,
akik

elkövetnek

kisebb-nagyobb

szabálytalanságokat

(több

bottal

horgásznak, elviszik a méreten aluli halat, nem vezetik pontosan a fogási
naplójukat, stb.) A helytelen, szabálytalan gyakorlat megszüntetéséért
járjunk elő jó példával, és/vagy tegyük szóvá a szabálytalanságot,
figyelmeztessük a szabálytalankodókat.

10

Vagyoni helyzetünk az előző évben nem változott.
A 2011. évben a horgászbál kellő számú jelentkező hiányában
elmaradt. Talán ennek ellensúlyozásaként a horgásztársak javaslatára a
2012. évi horgászbálunkat rendhagyó módon 2011. szilveszterén rendeztük
meg nagy sikerrel, jelentős létszámmal. Nyilván a sikeres rendezvénynek is
köszönhető, hogy 2012-ben a farsangi időszakban, március 3-án még egy
bál szervezését kérik a horgásztársak. A szervezést a titkár vállalta,
előkészítése folyamatban van. Várjuk még a jelentkezőket.
Kérem a tagságot, hogy a beszámolót vitassa meg, egészítse ki, s ha
egyetért vele, fogadja el.
Köszönöm a figyelmet!

Marcali, 2012. február 18.
Rott Endre
HE titkár

