Marcali és Vidéke Horgászegyesület, a
Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének tagegyesülete

8700 Marcali, Orgona u. 2.
A Marcali és Vidéke Horgászegyesület Elnökségének beszámolója
az egyesület 2019. évi munkájáról
(tervezet a 2020. március 4-ei közgyűlésre)
Tisztelt Horgásztársak!
Az egyesület alapszabályában meghatározott alapvető céljaink és feladataink az elmúlt évben
sem változtak. Célkitűzéseinknek megfelelően:
 biztosítottuk a horgásztársaknak, hogy regisztrálhassanak az Állami Horgászkártyára,
helyben adhassák le a fogási naplójukat, helyben vásárolhassák meg a
horgászokmányaikat, intézhessék a horgászattal kapcsolatos ügyeiket
 rendben megtartottuk a közgyűlésünket, elnökségi‒ és ellenőrző bizottsági üléseinket,
 tagjainkat kiszolgáltuk a horgászathoz szükséges információkkal, ezért fogadónapokat,
klubnapokat tartottunk, biztosítottuk a honlapról történő tájékozódás lehetőségét
 a tagsággal a kapcsolatunkat igyekeztünk egyre inkább elektronikus útra terelni (email, illetve a honlapunk útján)
 Kerestük a pályázati lehetőségeket:
Működési pályázatot ez évben nem tudtunk benyújtani, mert 5M/Ft-nál több volt az
éves bevételünk. (Egyesületünk számláján átfutnak az Állami horgászokmány, az
ESZH és a Balatoni területi jegyek értékesítéséből bejött összegek, ezért kiestünk a
pályázati lehetőségekből).
 Figyelmet fordítottunk a fiatalok horgásszá nevelésére. Ezért az év folyamán két
kihelyezett horgászvizsgát is szerveztünk, lehetővé téve, hogy leendő
horgásztársaink Marcaliban vizsgázhassanak. Egy-egy foglalkozásból álló vizsgára
felkészítő foglalkozást is tartottunk. Az áprilisi vizsgán 34 fő, a decemberire 35 fő
jelentkeztek, és vizsgázott sikerrel.
 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Noszlopy és a Mikszáth iskolával, majd
közösen pályáztunk a Horgászsuli program keretében horgászszakkörökre. A pályázat
keretében 100-100 e/Ft támogatást nyertünk el. A szakkörök a 2020-as évben
realizálódnak (5-5 szakköri foglalkozás, egy-egy élményhorgászat és a végén
horgászvizsga.)
 Képviseltettük magunkat a BHSZ küldöttgyűlésein, illetve a BHSZ-t a MOHOSZ
Választmányában, illetve a és a Szövetségi rendezvényeken.
 A BH Zrt. által Gyenesdiáson rendezett Balatoni Horgászkonferencián Terjék András
titkár vett részt.
 A Nagykanizsai Vasutas Horgászegyesület és a BHSZ meghívta az egyesületünk
elnökségét a KANIZSA-BALATON KUPA horgászversenyre. Egyesületünket Terjék
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András titkár és Szijártó Ferenc elnökségi tag összeállítású csapat képviselte. A
középmezőnyben végeztek.
 Részt vettünk a BHSZ horgászegyesületi vezetők halfogó versenyén Nyirádon. A 17
indulóból csapatunk a 7. helyen végzett.
 A „Horgássz, ne drogozz!” gyermek és ifjúsági horgászversenyen két ifjú
versenyzőnk: Nemes Ákos és Bogyó Gerő vett részt, a középmezőnyben végeztek.
Élményekben és ajándékokban gazdagon tértek haza.
 Halfogó napunkat a rossz időjárás miatt nem tudtuk megrendezni. Levontuk azt a
következtetést, hogy a jövőben esőnapot is ki kell jelölnünk.
 Vállalkozó horgásztársak hiányában minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült
versenyzőket biztosítanunk a szövetségi feeder csapat- és pergető versenyekre.
 Vizsgáltuk saját horgásztó bérlésének a lehetőségét.
Az elnök helyszíni megbeszélésen vett részt június 26-án a Marcali Víztározónál,
melyen
o
o

dr. Steinmetz Ádám országgyűlési képviselő
dr. Németh István a magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL)
elnöke, a MOHOSZ választmányának speciális jogállású tagja, a TÓGAZDA Kft. elnök
vezérigazgatója vett részt. A megbeszélés során három horgászvíz lehetőségét vizsgáltuk
meg.

Július 10-én az elnök és a titkár bejárta a szóba jöhető tavakat. Benyomásaink:
o Gyótapuszta. A tó a Boronkai Tájvédelmi Körzet területén van! El sem
jutottunk a tóig. A vadászház melletti réten álltunk le. Ott van kinn a
tájvédelmi körzetet jelző tábla, onnét gyalog nyugatra, egy erdei nyiladékon
kb. 800 m-t gyalogoltunk. Odáig aránylag jól járható az út, de onnét kátyús,
vizenyős, személykocsival nem járható. Itt feladtuk. Rengeteg volt a szúnyog.
és még jó távol voltak a tavak. Talán egy terepjáróval be lehetne menni.
Rendezetlen a tópart és az azt körülölelő erdő közötti terület használati, illetve
a tulajdoni joga. Az erdészet és a vadászok uralják a vidéket, ez látszik.
o A Marcali víztározó déli részén, Boronka patak és a Sári árok közötti
mocsaras területet is megnéztük. Be lehet menni kocsival, onnét próbáltunk
valamit látni. De szinte semmit sem sikerült. Elvadult, mély fekvésű terület.
Talán egy drónnal lehetne felderíteni, milyen is belülről. Itt csak hatalmas
munkával (és sok pénzzel) lehetne tavat kialakítani. Műtárgyak: út, híd, kotrás,
parkoló, stb. kellenének.
o Dr. Steinmetz Ádám magántava Nyugati-övcsatorna és a Boronka patak
összefolyása (Szív, kettős fahíd) mellett, azoktól nyugatra van, 1.8 ha
területű. A tó jól megközelíthető, vize tiszta, partvonala bokrokkal nádassal
szegélyezett. Szép! Jelenleg nem horgásszák (szerintem még a rapsicok sem),
legalábbis semmi nyoma nincs. Gond: be- és lefolyástalan, őrzés, Marcalitól a
távolság.
Az elnökség megállapítása: Nagyon jelentős támogatás hiányában nincs
esély egyik megoldás realizálására sem.
 Az egyesületi tagdíj mértékén 2019-ben nem emeltünk, takarékos gazdálkodással az
elmúlt évben még kijöttünk a befizetett tagdíjakból (de egyre szűkösebben). És ismert,
hogy a horgászok költségei az idei évtől egyébként is emelkedtek: horgászkártya,
állami jegy, balatoni, csatornai jegy. A jövőben valamelyest muszáj lesz emelni. A
mai ülésünkön kell dönteni, hogy a jövő évben mennyi legyen.
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 A 2019-es év legnagyobb kihívása az új Magyar Horgászkártyára történő regisztráció
volt. Tájékoztatás, mozgósítás, az új program használatára való felkészülés. Ezek
voltak a legfontosabbak. Végülis az év folyamán gyakorlatilag a teljes tagság
regisztrált. A Horgászkártya bevezetésével megszűnt a kartonos és a Szijártó Ferenc
elnökségi tagunk által készített számítógépes programmal történő elektronikus
tagnyilvántartás.
A 2020-as évtől a HORINFO nevű rendszerbe integráltak két nyilvántartási rendszert
(tagsági nyilvántartás-horgászkártya, ESZH: szövetségi-MOHOSZ díj, Állami jegy,
fogási napló), de egyelőre külön rendszeren fut a balatoni (Nyugati-övcsatornai jegyek
kiadása)
 Kisebb-nagyobb mértékben 2019-ben is változott a balatoni, illetve a Nyugatiövcsatornai horgászrend:
o továbbra sem volt év eleji kedvezményes balatoni jegy
o balinból naponta csak egy darabot lehetett megtartani,
o a balatoni pontytilalom feloldása nem terjedt ki a Nyugati-övcsatornára és a
többi befolyóra
o Változtak behúzós horgászat szabályai.
Horgászaink túlnyomó többsége a változásokat tudomásul vette, s az új
szabályokat be is tartotta. Egy horgászunk (Balogh Ferenc) az év folyamán 9
hónapos eltiltásban részesült.
I.
Egyesületi életünkről
Az elmúlt évre visszatekintve az egyesület taglétszáma a következőképpen alakult:
Horgászév

Felnőtt horgász

Gyermek horgász

Összesen

2018.

274

46

328

2019.

299

39

338

A számok tükrében láthatjuk, hogy egyesületünk felnőtt és ifjúsági taglétszáma az
elmúlt évben 25 fővel nőtt, míg a gyermekhorgászaink száma 7 fővel csökkent.
Összehívtuk és megtartottuk az éves közgyűlésünket, melyen beszámoltunk az előző
évi munkánkról, elkészítettük a 2019. évi munkatervünket és költségvetésünket. Aki
megadta az e-mail címét, annak elküldtük; akik a fogási naplójukat leadták, illetve az Állami
horgászjegyüket kiváltották, területi engedélyüket megújították, azok pedig ügyfélfogadás
során vehették át a körlevelünket, s abból tájékozódhattak a Munkatervünkről.
Az elnökségi üléseinket az előre tervezett időpontokban a tervezett napirendekkel
megtartottuk.
Kilenc horgásztársunkkal ellátogattunk a FEHOVÁ-ra,
horgászeszközökkel, horgászmódszerekkel ismerkedhettünk.

ahol

a

legújabb

Honlapunkra a legfontosabb rendezvényeinkre szóló meghívókat, az azokról készült
tudósításokat feltesszük. Szeretnénk, ha mind többen nézegetnék. Kérem, népszerűsítsétek!
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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, illetve a Nyugati-övcsatornán tovább szűkültek (beépítések, lezárások,
megközelítési nehézségek, elhinarasodás, tilalom stb.). De a csónakos horgászok azért fogtak
szép halakat is. És egyre terjed tagjaink körében is a bojlis, a feederes és a pergető horgászat
is.
Nincs alapvető gond a fogási naplók vezetésével. Kevesebb a javítás, az olvashatatlan
bejegyzés. A jogszabályokban bevezetett szankciók (kétszeresére emelt Állami horgászjegy
ár) miatt nőtt a határidőre történő leadási fegyelem is.
II.
2020. évre várható lényegesebb változások, főbb feladatok
1. Folytatódik a Magyar Horgászkártya regisztráció, illetve a HORINFO programra az
átállás, és várhatóan még az év során elkezdődik az egységes területi jegy elektronikus
rendszerének bevezetése (jegymátrix).
2. A MOHOSZ egységesítette az Állami horgászjegy és az Egységes Szövetségi
Hozzájárulás (ESZH) kedvezményeit. Eszerint 2019. január 1-jétől:
a. megszűnik a nők és az ifjúságiak kedvezményes ASZH-ja.
b. mindkét okmány ingyenes a 70 év felettieknek (kivéve: Balaton, ott megmarad
a 65 éves kedvezmény).
3. Ingyenes marad az állami horgászvizsga, de részben elektronikus rendszerű lesz. A
kihelyezett vizsga szervezése indokolt és szükséges.
4. Javítana a helyzetünkön, ha saját vizsgabiztosokkal vizsgáztathatnánk. A szakmai
felkészültség szintjének emelésére és a helybeni horgász-vizsgáztatási lehetőségek
biztosítása érdekében szükséges, hogy négy fő vezetőségi tag társadalmi halőri vizsgát
tegyen. Ennek költségét a BHSZ biztosítja.
5. Az elnökség javasolja, hogy a közgyűlés egészítse ki az elnökséget, illetve a Felügyelő
Bizottságot.
Tisztelt Horgásztársak!
Megköszönöm az Elnökségnek és az Ellenőrző Bizottságnak és a Tagságnak a 2019. évi
munkáját.
Kérem a Közgyűlést, hogy a beszámolót vitassa meg, egészítse ki, s ha egyetért vele, fogadja
el.
Köszönöm a figyelmet.
A tervezetet az elnökség elfogadta: 2020. január 15-én.
Kiss Lajos
elnök

Terjék András
titkár

