A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Elnökségének beszámolója
az egyesület 2011-2015. évi munkájáról.
(2016. február 13.)
Tisztelt Horgásztársak!
A hatvanöt éve alakult egyesületünk újabb öt éves ciklusát zárjuk.
Az öt éves időszak alatt történtekről összefoglaló beszámolót adni nem kis feladat, hiszen a
sok szép horgászélmény, horgászsiker, vagy éppen a bennünket ért kisebb-nagyobb bosszúságok
soráról számolhatnánk be. Természetesen az Elnökség ezeket igyekezett szelektálni, s a beszámolóba
azokat a dolgokat belefoglalni, amelyek egyesületünk tagságát leginkább érintik.
A hat és fél évtizedet alapvetően a folyamatosság, a hagyományok ápolása jellemezte, de ezzel
együtt az évek során sok változást is megéltünk. Ugyanez mondható el az elmúlt öt évről is.
Hagyományainkról:
Egy dolog alapvetően nem változott, mégpedig az, hogy ugyanúgy szeretünk horgászni, mint hatvan
évvel ezelőtt.
Az egyesület alapvető célja és feladata az elmúlt öt évben is az volt, hogy:
•

helyben biztosítsuk a horgásztársaknak, hogy leadhassák a fogási naplójukat,
megvásárolhassák az állami horgászokmányaikat (horgászjegyet+állami fogási naplót), és a
balatoni valamint az Öv-csatornai területi engedélyüket,

•

igazi civil szervezetként, egyesületként biztosítsuk a szervezeti élet, a demokratikus működés
feltételeit: rendben megtartsuk a közgyűléseinket, elnökségi- és ellenőrző bizottsági
üléseinket, s mindezekben a tagjaink részvételét

•

lehetőség szerint pályázzunk támogatásokra,

•

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

•

a 2015. december 31-éig haszonbérletünkben levő Boronka-pataki –kötelezően előírthalasítást elvégeztük, a horgászat feltételeit biztosítottuk,

•

rendszeres e-mailes kapcsolatot tartunk a tagsággal,

•

igény szerint horgászbált szerveztünk.

Változások, újabb feladatink is szép számmal adódtak:
•

Boronka-pataki horgászat szinte lehetetlenné vált. A szabad vízfelület elkerült a bérleti
területünkről, más részét benőtte a vízinövény. A bérelt patakhossz ¼-ére csökkent
(természetvédelmi terület lett, s így a horgászatát megtiltotta a hatóság), ezért az előző évi
közgyűlési határozatunk értelmében a továbbiakban nem pályáztunk a haszonbérletre.
(Balatoni és „Árki” jeggyel továbbra is lehet horgászni!)

•

A halgazdálkodást, horgászatot szabályozó új törvény lépett hatályba (2013. évi CII. Tv.),
amely számos változást hozott a mi működési feltételeinkben is.

•

Gyakorlatilag megszűnt az egyesületeknél folyó vizsgáztatások lehetősége.

•

2013-tól az Állami horgászjegyet kötelezően a SZÁK informatikai program alkalmazásával
kellett értékesítenünk (közben az ára is a duplájára emelkedett), ezért 2013-ban számítógépet
és mobil internetes hozzáférést kellett vásárolnunk. Egyesületünk számára a jogszabályi
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változások egyebek mellett azt jelentették, hogy a titkárnak a szokásos tennivalói mellett
jócskán megnőtt az adminisztrációs feladata, s közben folyamatosan tanulnia kellett az
informatikai eszközök használatát is. A tanulást, az alkalmazást nehezítette, hogy az új SZÁK
program is évente, vagy évente akár többször is változott, gyakran döcögve működött.
•

A legfrissebb változás, hogy az Állami horgászjegyet 2016-tól kizárólag a MOHOSZ
tagegyesületei értékesíthetik. S ha azt akartuk, hogy 2016-tól tagjaink ne kelljen vidékre
menni az állami horgászjegyet kiváltani, ismét csatlakoznunk kellett a MOHOSZ-hoz. Az
Elnökség a január 6-ai ülésén –mérlegelve a több lehetőséget is– (a Somogy M. Szövetség
1.500.-, a Balatoni HSZ 300.- Ft hozzájárulást kért felnőtt tagonként) úgy határozott, hogy a
kedvezőbb pénzügyi kondíciókkal működő régiós szövetséghez, a balatonfűzfői székhellyel
működő Balatoni Horgászegyesületek Szövetségéhez (BHSZ) csatlakozunk.

•

2016. január 15-én a BHSZ közgyűlése felvett bennünket a tagegyesületei sorába, így
hivatalosan is a MOHOSZ Tagszervezetének Egyesülete lettünk. A MOHOSZ-hoz 500.- Ft-ot,
a BHSZ-hez 300.- Ft-ot kell fizetnünk felnőtt tagonként.

•

Kisebb-nagyobb mértékben szinte minden évben változott a balatoni, illetve az Öv-csatornai
horgászrend.

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

Felnőtt horgász Ifi horgász

Gyermek horgász

Összesen

2011.

307

4

27

338

2012.

284

5

14

303

2013.

273

4

12

289

2014.

303

-

29

332

2015.

296

-

28

324

A számok tükrében láthatjuk, hogy egyesületünk felnőtt létszáma az öt év alatt 300-340 fő
között mozgott.
A gyermek horgászok az új tv. értelmében 15 éves korig élvezhetik a gyermek-kedvezményt.
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.
Üléseinket, a klubnapjainkat az éves munkaterveknek megfelelően rendben megtartottuk. A
klubnapok látogatottsága azonban minimális volt.
Összehívtuk és megtartottuk az éves közgyűléseinket, melyeken beszámoltunk az előző évi
munkáról.
A Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Tv, és a 133/2013.(XII.29.) VM
rendelet újra szabályozta a horgászat szabályait. Horgászaink megismerték az új szabályokat, azokat
összességében be is tartják.
Gondoskodtunk róla, hogy a Balatonra szóló kedvezményes területi jegyek időben eljussanak
a tagsághoz. Horgásztársaink egyre nagyobb számban éltek a lehetőséggel.
Kezdeményezésünkre a Balatoni Halászati Zrt kiadta az Öv-csatornára szóló területi
engedélyt, az úgynevezett „árki jegyet”. Az azóta is 8.000.- Forintért vásárolható jegy sokak

3
megelégedésére, örömére szolgált. Itt is évente történtek változások, melyekre igyekszünk felhívni
horgásztársaink figyelmét. Figyelem! A 2016-os évtől a méretkorlátozás alá eső kifogható halak száma
éves szinten nem haladhatja meg a 30-at!
Az Elnökség a decemberi ülésén elkészítettük a 2016. évi munkatervünket, megállapítottuk a
tagsági díjat (mely az korábbiakban már említettek miatt 500+300, azaz összesen 800 Ft-tal
emelkedett), kiírtuk az állami és a területi és jegyek árait. Aki megadta az e-mail címét, annak
elküldtük; s 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. Az
ügyintézés és a fogadóórák helyszíne a Civil Szervezetek Házának földszinti irodája, melyet a Városi
Önkormányzat térítésmentesen biztosít számunkra.
A 2015. évben egyesületünk is bekapcsolódott az országos „TeSzedd” hulladék-összegyűjtési
mozgalomba. A Nyugati Öv-csatorna egy 3 km-es szakaszát tisztítottuk meg az elhagyott hulladéktól.
A programot az idén is megszervezzük.
Néhány horgásztársunkkal ellátogattunk a FEHOVÁ-ra, ahol a legújabb horgászeszközökkel,
horgászmódszerekkel ismerkedhettünk. Önköltségesen az idén is módunk lesz meglátogatni a
kiállítást.
Honlapunkra a legfontosabb rendezvényeinkre szóló meghívókat, az azokról készült
tudósításokat feltesszük, de úgy tűnik, kevesen nézegetik.
Horgászsikereink, eredményeink
Fogási eredmények:
Év

kg

2011.

4137 kg.

2012.

5138 kg.

2013.

6407 kg.

2014.

3388 kg.

2015.

a fogási naplók adatai alapján érdemi összegzés nem végezhető

A horgásztársak beszámolói szerint a fogási eredmények azt mutatják, hogy főként csónakból
Balatonban lehet szép halakat fogni. A parti horgászat azonban egyre nehezebbé válik. Horgászaink
egyre többen alkalmaznak finomszerelékes (rakós botos, féderes), vagy bojlis horgászmódszereket. De
jelezték, hogy több helyen nem nézik jó szemmel a távolabbról érkező parti horgászokat (kikötői
mólóknál, nádasok beállóinál). Főként helyben lakó horgászok „kisajátítják” a jobb horgászhelyeket.
Több horgásztársunk –tisztelet a kivételnek– rendetlenül vezeti a fogási naplót. Sok a javítás,
az olvashatatlan bejegyzés. Minden évben visszatérő probléma volt a fogási naplók határidőre történő
leadása, összesítése. A jogszabályban bevezetett szankciók (kétszeresére emelt Állami horgászjegy ár)
miatt azonban nőtt a leadási fegyelem.
A fogási napló szerkezete ismét változott! Kérem, nagyon figyeljünk a pontos naplóvezetésre,
és nemcsak az egyre gyakoribb ellenőrzések miatt…! Gondoljunk arra, hogy az év közbeni
bejegyzéseket az év végén majd összesíteni is kell!
A 2011 – 2015-ös évek mindegyikében megrendeztük a hagyományos, éves halfogó
klubnapunkat. A részvétel, és az eredményesség is változó volt. Kudarcba fulladt a két évvel ezelőtti
kísérletünk, hogy a rakós botosokat („profikat”) külön kategóriában szerepeltessük, ezért visszaálltunk
a hagyományos: egységes felnőtt és gyermek kategóriát.
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A 2015-ös Klubnap eredményei:
Felnőttek:
I.

Szamosvári Zsolt

..…. kg.

Gyermek
I.

Rott Olivér

9,6 kg

Fegyelmi helyzetünk jónak mondható. 2011-2015-ben egyesületünk tagja köréből évente
legfeljebb 1-2 horgásztársunkat marasztaltak el kisebb szabályszegésért, ennek következményeként
rövidebb-hosszabb ideig bevonták az Állami horgászjegyüket. Ezt a SZÁK rendszerben rögzítették is.
Az elmarasztalás hatályának elmúltával alkalmanként nem volt könnyű töröltetni az eltiltást.
Vagyoni helyzetünk az előző években nem változott.
Vagyontárgyaink:
–

2 db laptop

–

1 db digitális mérleg.

–

1 db (selejt) iratszekrény, 1 db (selejt) íróasztal, 1 db (selejt) írógép, és 1 db
(selejt) háztartási mérleg

Tisztelt Horgásztársak!
Megköszönöm az Elnökségnek és az Ellenőrző Bizottságnak a titkári munkámhoz nyújtott öt
éves segítségét.
A megválasztandó Elnökségnek és Ellenőrzó Bizottságnak jó munkát, a horgásztársaknak
pedig eredményes horgászévet kívánok.
Kérem a tagságot, hogy a beszámolót vitassa meg, egészítse ki, s ha egyetért vele, fogadja el.
Köszönöm a figyelmet.
Időközben jutott a tudomásunkra, hogy Varga Ottó horgásztársunk a Magyar Horgász
előfizetői versenyen 2. díjat kapott (egy éves balatoni jegy jutalomban részesült). Gratulálunk!
Marcali, 2016. február 13.
Rott Endre
HE titkár

