Marcali és Vidéke Horgászegyesület, a
Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének tagegyesülete

8700 Marcali, Orgona u. 2.

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Elnökségének Beszámolója
az egyesület 2016. évi munkájáról
(a 2017. február 16-ai közgyűlésre)
Tisztelt Horgásztársak!
Az egyesület működésének alapvető célja és feladata az elmúlt évben is az volt, hogy:
•

továbbra is biztosítsuk a horgásztársaknak, hogy helyben adhassák le a fogási naplójukat,
helyben vásárolhassák meg az állami horgászokmányaikat (horgászjegyet+állami fogási
naplót), és a balatoni és Öv-csatornai területi engedélyeiket,

•

egyesületként biztosítsuk a szervezeti élet, a demokratikus működés feltételeit: rendben
megtartsuk a közgyűlésünket, elnökségi‒ és ellenőrző bizottsági üléseinket, ezekben a tagjaink
részvételét,

•

tagjainkat kiszolgáljuk a horgászathoz szükséges információkkal, ezért fogadónapokat,
klubnapokat –közte a halfogó klubnapot–, FEHOVA látogatást, honlapról történő tájékozódást
biztosítsuk,

•

rendszeres kapcsolatban vagyunk a BHSZ-szel, és a Balatoni Halászati Zrt.-vel,

•

a tagsággal a kapcsolatunkat törekszünk egyre inkább elektronikus útra terelni (e-mail, illetve
a honlapunk útján)

•

honlapunk naprakész,
tudósítunk,

•

lehetőség szerint pályázzunk támogatásokra.

rendezvényeinkről,

eseményekről

folyamatosan

tájékoztatunk,

A halgazdálkodást, horgászatot szabályozó új törvény módosításai további újabb változásokat hozott,
amelyek befolyásolták a mi működési feltételeinket is.
•

Öt éve gyakorlatilag megszűnt az egyesületeknél folyó vizsgáztatás lehetősége, s ez nagyon is
meglátszik a tagösszetételünkben (nincs ifjúsági horgászunk!).

•

Az előző évtől hatályba lépett legfrissebb változás, hogy az Állami horgászjegyet kizárólag a
MOHOSZ tagegyesületei értékesíthetik. S mivel mi ezt továbbra is szerettük volna,
csatlakoznunk kellett a MOHOSZ-hoz. Az Elnökség az elmúlt év január 6-ai ülésén –
mérlegelve a több lehetőséget is– úgy határozott, hogy egyesületünk a kedvezőbb pénzügyi
kondíciókkal működő balatoni régiós szövetséghez, a balatonfűzfői székhellyel működő
Balatoni Horgászegyesületek Szövetségéhez (BHSZ) csatlakozik. Első tapasztalataink
pozitívak, de azért születtek meglepetések.

•

A MOHOSZ úgy határozott, hogy a szövetségi tagdíjat alapesetben egységesen 2.000.- Ft-ra
emeli, ezzel a mi esetünkben a horgászainknak máris 1.200.- Ft-os többletköltséget jelentett
(1.350+650 Ft), azaz el is ment a tavalyi előnyünk.

•

A nőknek, az igazoltan súlyos fogyatékossággal élőknek és a 70 év felettieknek azonban csak
1.000.- Ft-ot kell fizetni szövetségi hozzájárulásként.

•

A gyerekek (15 éves korig) nem fizetnek egyesületi, szövetségi és MOHOSZ tagdíjat sem.
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•

A MOHOSZ az egyesületi tagdíj minimumát 2.000.- Ft-ban határozta meg (ez nálunk már
korábban is 2.800.- Ft volt)! Egyéb bevételünk a tagdíjon kívül nincs, így takarékos
gazdálkodással megpróbálunk továbbra is kijönni az eddigi tagdíjunkból.

•

Az Állami horgászjegy vásárlására vonatkozó szabályok annyiban változtak, hogy 2017.
január 1-től a NÉBIH-től a MOHOSZ vette át a jegyek forgalmazását, továbbadja a
tagszervezeteknek, ők pedig tovább az egyesületeknek. Több a szint, bonyolultabb és még
nehézkesebb a rendszer! Döcög az egész SZÁK rendszer (lásd: a mozgáskorlátozott
horgásztársunk kedvezményének érvényesítését!)!

•

Kisebb mértékben az elmúlt évben ismét változott a balatoni, illetve az Öv-csatornai
horgászrend, de igazán jelentős változást a 2017-es esztendő hozott.
o nincs év eleji kedvezményes balatoni jegy
o a Nyugati-övcsatorna kéthelyi betonhídtól délre eső szakaszára általános tilalom lesz
érvényben,

Egyesületi életünkről
Az elmúlt öt évre visszatekintve az egyesület taglétszáma a következőképpen alakult:
Horgászév

Felnőtt horgász

2015.

296

2016.

313

Ifi horgász
-

Gyermek horgász

Összesen

28

324

41

354

A számok tükrében láthatjuk, hogy egyesületünk felnőtt létszáma az elmúlt évben 30 fővel
emelkedett.
A gyermek horgászok az új törvény értelmében 15 éves korig élvezhetik a gyermekkedvezményt. 15 éves koruktól azonban vizsgázniuk kellene, de erre évek óta már nincs helyben
lehetőség. Sajnos, ez meglátszik a fiatalok, illetve a fiatal felnőtt horgászok számának csökkenésében.
Ahogy azt a korábbiakban említettük, az Elnökség fő feladata az volt, hogy biztosítsa a
tagságnak a megfelelő keretek közötti horgászat feltételeit. Segíteni és szolgáltatni, e feladatainknak
igyekeztünk maradéktalanul megfelelni.
Összehívtuk és megtartottuk az éves közgyűlésünket, melyen beszámoltunk az előző öt évi
munkánkról, valamint Elnökséget és Ellenőrző Bizottságot választottunk. Elfogadtuk az
Alapszabályunkat, melyet a Kaposvári Törvényszék elfogadott, de az S.M. Ügyészség korrekcióra
hívott fel bennünket. Mai közgyűlésünkön ennek a feladatunknak is eleget teszünk.
A MOHOSZ határozat miatt az Elnökség a decemberi ülésén átvezette a szövetségi és
MOHOSZ tagdíjak egységes emelése miatt fizetendő tagdíjat. Az emelés a tagságunkat csak
minimálisan érinti, igyekszünk takarékos gazdálkodással kompenzálni az emelést.
Elkészítettük a 2017. évi munkatervünket. Aki megadta az e-mail címét, annak elküldtük;
akik a fogási naplójukat leadták, az Állami horgászjegyüket kiváltották, területi engedélyüket
megújították, azok pedig a titkártól vehették át a körlevelünket, s abból tájékozódhattak a
Munkatervünkről. A vidéki horgásztársaknak a tudnivalókat postán küldtük el.
A titkár az elmúlt évek során december közepétől március közepéig naponta, majd a
munkaterv szerint hétfőn és szerdán várta, illetve várja a horgásztársakat ügyeik intézésére.
A 2016. évben egyesületünk ismét kapcsolódott az országos „TeSzedd” hulladékösszegyűjtési mozgalomhoz. A Nyugati Öv-csatorna egy 3 km-es szakaszát tisztítottuk meg az
elhagyott hulladéktól (kevesen voltunk!).
Néhány horgásztársunkkal ellátogattunk a FEHOVÁ-ra, ahol a legújabb horgászeszközökkel,
horgászmódszerekkel ismerkedhettünk. Önköltségesen az idén is módunk lesz meglátogatni a
kiállítást.

3
Honlapunkra a legfontosabb rendezvényeinkre szóló meghívókat, az azokról készült
tudósításokat feltesszük. Szeretnénk, ha mind többen nézegetnék. Kérem, népszerűsítsétek!
Az Ellenőrző Bizottság elnöke az elnökségi ülések állandó meghívottja és résztvevője. Így
módja volt arra, hogy az egyesületi életet, annak működését, gazdálkodását és pénzügyeit
folyamatosan figyelemmel kísérje.
Horgászsikereink, eredményeink
A 2016-os év fogási eredményeiről nem tudunk beszámolni, hiszen a fogási naplók leadási
határideje február 28-a.
A horgásztársak szóbeli beszámolói szerint a fogási eredmények a médiában
hangoztatottakkal szemben az elmúlt évben egyáltalán nem javultak. A parti horgászat lehetőségei a
Balatonon tovább szűkültek (beépítések, lezárások, megközelítési nehézségek, elhinarasodás, stb.). De
a csónakos horgászok azért fogtak szép halakat is.
Tagjaink közül legtöbben a Nyugati-övcsatornán horgásznak. És egyre többen alkalmaznak
finomszerelékes (rakós botos, féderes) módszereket, illetve ismerkednek a bojlis horgászmódszerrel is.
Nincs alapvető gond a fogási napló vezetésével. Kevesebb a javítás, az olvashatatlan
bejegyzés. A jogszabályokban bevezetett szankciók (kétszeresére emelt Állami horgászjegy ár) miatt
nőtt a határidőre történő leadási fegyelem is.
A fogási napló szerkezete ismét változik! Mindenki kézhez kapja kis füzetkében a balatoni
horgászrendet. Kérem, nagyon figyeljünk a pontos naplóvezetésre, és a változó szabályokra!
Az elmúlt évben ismét megrendeztük a hagyományos és egyúttal jubileumi, éves halfogó
klubnapunkat, melyen 20 horgásztársunk (18 horgász, 2 fő szervező), és közel ugyanennyi családtag,
érdeklődő vett részt.
S bár a részvétel mérsékelt, azért a fogási eredmény szép volt. Horgásztársainkat és a szurkoló
családtagokat szerény ebéddel és üdítővel vendégeltük meg. Köszönjük Domonkos Árpád
horgásztársnak a szép emléklapokat és okleveleket, Kézsmárkiné Évának pedig az ebéd barátságos
áron történő számlázását, Szijártó Ferenc horgásztársunknak a szervezést.
A 2016-os Klubnap halfogási eredményei:
Felnőttek:
Rott Endre

8640

I.

Gíber Norbert

8340

II.

Fülöp Csaba

6420

III.

Rott Olivér

9440

I.

Kollár Bence

5940

II.

Cser Bence

4340

III.

Gyermekek

Gratulálunk a legjobbaknak!
Fegyelmi helyzetünk jónak mondható. 2016-ban egyesületünk tagja köréből 1
horgásztársunkat marasztalták el szabályszegésért, ennek következményeként rövidebb ideig bevonták
az Állami horgászjegyét. Ezt a SZÁK rendszerben rögzítették is. Nem egyszerű a büntetés lejártát
követően a jogosultság visszaállítása.
Két gyermekhorgászunk a családjával együtt részt vett a BHSZ „Horgász ne drogozz”
elnevezésű horgásznapján, horgászversenyén.

4
Vagyontárgyaink: Elhasználódott bútorainkat, eszközeinket leselejteztük. Jelenleg 3 db
laptoppal és az irodánk berendezésével rendelkezünk. Ez utóbbit segítő támogatóinktól
térítésmentesen kaptuk.
Tisztelt Horgásztársak!
Megköszönöm az Elnökségnek és az Ellenőrző Bizottságnak a 2016-os évi munkáját.
Kérem a tagságot, hogy a beszámolót vitassa meg, egészítse ki, s ha egyetért vele, fogadja el.
Köszönöm a figyelmet.

Marcali, 2017. február 16.
Kiss Lajos
elnök

Rott Endre
HE titkár

