Marcali és Vidéke Horgászegyesület, a
Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének tagegyesülete

8700 Marcali, Orgona u. 2.

A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Elnökségének Beszámolója
az egyesület 2017. évi munkájáról
(a 2018. február 14-ei közgyűlésre)
Tisztelt Horgásztársak!
Az egyesület működésének alapvető célja és feladata az elmúlt évben sem változott:


továbbra is biztosítsuk a horgásztársaknak, hogy helyben adhassák le a fogási naplójukat,
helyben vásárolhassák meg a horgászokmányaikat,



rendben megtartjuk a közgyűlésünket, elnökségi‒ és ellenőrző bizottsági üléseinket,



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



feladataink kiegészültek a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével, és a Balatoni Halászati
Zrt.-vel történő kapcsolattartás terén,



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



felkutatjuk a pályázati lehetőségeket és folyamatosan pályázunk támogatásokra.

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


Több éve nem volt az egyesületeknél vizsgáztatás, viszont 2017-ben 22 fő jelentkezett
vizsgázni. 5 fő felnőtt és 17 gyermek. A vizsga napján 19 fő tett sikeres vizsgát. Sajnos ebből
csak 5 fő lett egyesületünk új tagja. Reméljük a többi vizsgázót is az elkövetkező években
tagjaink között köszönthetjük.



Tárgyévben is hatályba lépett több változás, melyről a tagságot folyamatosan tájékoztat(tj)uk.



Az egyesületi tagdíj mértékén ez évben sem emeltünk. Mivel ezen kívül egyéb bevételünk nincs,
így takarékos gazdálkodással megpróbálunk továbbra is kijönni az eddigi tagdíjunkból.



A horgászjegyek vásárlására vonatkozó szabályok annyiban változtak, hogy 2018-tól
megszüntettük a készpénzes vásárlás lehetőségét. Minden horgásztársunknak a Kéthely és
vidéke Takarékszövetkezetnél kell befizetnie az engedélyek árát. Erre azért volt szükségünk,
mivel a készpénz őrzés-védelmét nem tudnánk megfelelően biztosítani. Ezért igazítottuk az
ügyintézési időket a pénzintézet nyitvatartási idejéhez.



A horgászjegyek kiadásával párhuzamosan 3 különböző programot kell használnunk. Egy
program a tagságunk nyilvántartását szolgálja, illetve összevontan kezeli a kiadott
dokumentumok forgalmát, egy központi programon történik a területi engedélyek értékesítése,
illetve egy másik központi programon az állami jegyek forgalmazása történik. EZ IDŐT
VESZ IGÉNYBE ÉS AZ ÜGYINTÉZŐNK IS IDÉN CSÖPPENT BELE AZ
ÉRTÉKESÍTÉSBE, ÍGY TÖBB TÜLELMET KÉRÜNK A TAGSÁGTÓL.
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Kisebb-nagyobb mértékben az idén ismét változott a balatoni, illetve az Öv-csatornai
horgászrend:
o

ez évben sincs év eleji kedvezményes balatoni jegy

o

a márciusi csalihalas, halszeletes, műcsalis tilalom alól kikerült a harcsa.

o

balinból naponta csak egy darabot szabad megtartani.

o

fogási napló vezetése is változott (kódszámos nyilvántartás)

o

Kis-Balatoni horgászati lehetőség kibővült.

o

behúzós horgászat szabályai változtak.

o

a Nyugati-övcsatornára szóló területi jegyet meg akarták szüntetni. Ez ellen több
horgászegyesület (MI IS) és a MOHOSZ is kifogással élt. Ennek nyomására
korlátozott lehetőséggel és emelt áron, de továbbra is van lehetőség a jegy váltására.

Bővebb, részletes információt a Balatoni Halászati Nonprofit Zrt. honlapján találnak.
Egyesületi életünkről
Az elmúlt évre visszatekintve az egyesület taglétszáma a következőképpen alakult:
Horgászév

Felnőtt horgász

2015.

296

2016.

313

2017.

300

Ifi horgász
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Gyermek horgász

Összesen

28

324

41

354

31

333

A számok tükrében láthatjuk, hogy egyesületünk felnőtt létszáma az elmúlt évben 13 fővel,
míg a gyermek 10 fővel csökkent.
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 egy korrekciót követően elfogadott.
Elkészítettük a 2018. évi munkatervünket. Aki megadta az e-mail címét, annak elküldtük;
akik a fogási naplójukat leadták, az Állami horgászjegyüket kiváltották, területi engedélyüket
megújították, azok pedig ügyfélfogadás során vehetik át a körlevelünket, s abból tájékozódhattak a
Munkatervünkről.
A 2017. évben egyesületünk ismét kapcsolódott az országos „TeSzedd” hulladékösszegyűjtési mozgalomhoz. A Nyugati Öv-csatorna egy 3 km-es szakaszát tisztítottuk volna meg az
elhagyott hulladéktól. Mivel az akcióra elfogadhatatlan időpontot határoztak meg, így mégsem
csatlakoztunk. Idén ismét megpróbáljuk.
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. Szeretnénk, ha mind többen nézegetnék. Kérem, népszerűsítsétek!
Horgászsikereink, eredményeink
A 2017-es év fogási eredményeiről nem tudunk beszámolni, hiszen a fogási naplók leadási
határideje február 28-a. A 2016. éviek feldolgozása megtörtént a központi program segítségével, de az
meg statisztikát nem készít.
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A horgásztársak szóbeli beszámolói szerint a fogási eredmények a médiában
hangoztatottakkal szemben az elmúlt évben nem javultak. A parti horgászat lehetőségei a Balatonon
tovább szűkültek (beépítések, lezárások, megközelítési nehézségek, elhínarasodás, tilalom stb.). De a
csónakos horgászok azért fogtak szép halakat 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.
Az elmúlt évben ismét megrendeztük a hagyományos éves halfogó klubnapunkat, melyen 12
horgásztársunk, több fő szervező és pár 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 és Szijártó Ferenc horgásztársunknak a szervezést
és a finom ebédet.
A 2017-os Klubnap halfogási eredményei:
Felnőttek:
Igali Zsolt

3760

I.

Takács Gábor

3700

II.

Dr. Csizmadia Balázs

1760

III.

Rott Olivér

2360

I.

Kollár Bence

1460

II.

Cser Bence

800

III.

Gyermekek

Gratulálunk a legjobbaknak!
A felnőtt kategóriában eredményes horgásztársak automatikusan meghívást nyertek a BHSZ
hagyományteremtés céljával megrendezett Feeder bajnokságra, melyet a Vas megyei Zsennyén
tartottak. Dr. Csizmadia Balázs egyéb elfoglaltsága miatt egyesületünket Domonkos Árpád képviselte.
A csapatunk a 21 részt vevő közül a 17. helyen végzett.
Egyesületünk 1 fő gyermek (Kollár Bence) résztvevővel és egy ifis csapattal (Takács Gábor Bence és
Kocsis Gábor) nevezett a BHSZ zánkai „Horgász ne drogozz” versenyre. A gyermekeket a szülők
kísérték. Remélem jól érezték magukat.
MINDEN RÉSZTVEVŐNEK EZÚTON IS GRATULÁL A VEZETŐSÉG!
Fegyelmi helyzetünk jó, nincs információn eltiltott tagról.
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 2017-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 14.
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Kiss Lajos
elnök

Terjék András
elnökhelyettes, mb.titkár

