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Beszámoló a Vezetőség 2017. éves munkájáról. 
 
 

Tisztelt Közgyűlés, kedves Sporttársak. 
 
 Az elmúlt év a törvénykezés és a rendelet alkotás szempontjából aránylag 
nyugodtan telt el. Ezzel szemben a MOHOSZ gondoskodott arról, hogy ne 
legyen béke az olajfák alatt. Utasításokkal látta el a Szövetséget és rajtuk 
keresztül az Egyesületeket. Tájékoztatást adtak, hogy már nincs 
Magyarországon olyan horgász egyesület, mely ne tartozna a MOHOSZ égisze 
alá, így egységessé tehető Magyarországon a horgász mozgalom és az azzal 
kapcsolatos irányítás. 
 Mint már mindenki tapasztalhatta, egységes Állami horgász okmánnyal 
rendelkezünk, a tagsági bélyeg már nem szövetségi, hanem országos és minden 
horgászattal összefüggő okmányon rajta van az egységes MOHOSZ 
tagszervezet megjelölés.  
 
Egyesületi élet. 
 Egyesületünk az elmúlt évben az elfogadott és érvényes Alapszabálya 
szerint működött.  
 Örömmel mondhatjuk el, hogy az elmúlt évben a különböző nehézségek 
ellenére Egyesületünk élete folyamatos volt. Nehézségeink és gondjaink ellenére 
sikerült a tervbe vett dolgokat megvalósítanunk. A 2017-es év aránylag 
nyugodtan telt, mert a mindennapos problémákon felül nem voltak kiugró 
gondjaink. 

Az évenként megtartandó Közgyűlés egy ilyen kis létszámú Egyesületben 
és főleg ekkora érdektelenség mellett eredményezi, hogy nem sok mindenről 
lehet beszámolni. Ez sokszor jó, de néha rossz, mert nem történik sok minden.  

Nyugalmas mindennapi életünkhöz nagyban hozzá járult, hogy sikeresen 
pályáztunk és ezzel 825.000.- forint vissza nem térítendő támogatási összeget 
nyertünk el működési célra. Ezzel a kapott összeggel 2018. április 30.-áig kell 
elszámolnunk. 

2018. évben ismételten pályáztunk, melyről eddig csak annyit tudunk, 
hogy a pályázatunkat befogadták, tehát érvényes, de hogy eredményes lesz, 
vagy nem az még eddig nem derült ki. 

 
2017. évben a Vezetőség teljes létszámmal dolgozott. Sajnos a korábbi 

évek gondjai továbbra is rányomják bélyegüket a munkánkra. Nehezen lehet 
összejönni, így a személyes megbeszélés nem igen működik. A kapcsolatot 
inkább telefonon, vagy e-mailben tartjuk. A fontos vezetési és gazdasági 
kérdésekben azonban személyes megbeszélés keretében szoktuk előkészíteni a 
döntéshozatalt. Ez a munka főleg az elnökre és a gazdasági vezetőre hárul és ezt 
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követően szoktuk átküldeni e-mailben a többi Vezetőségi tagnak, akik ez alapján 
tudnak véleményt alkotni, javaslatot tenni, illetve dönteni. 
 Juhász Gábor igencsak megkíméltük a titkári feladatok ellátásával, de a 
körülmények figyelembe vételével más módon nem tudjuk megoldani a 
helyzetet. Sok segítséget kapunk Bunda Mihály sporttársunktól, aki a korábbi 
éveknek megfelelően vállalta, hogy a postáról rendszeresen elhozza az oda 
érkező küldeményeket, mely szívességét ezúton is megköszönjük. 

Sajnos az irattár kezelése, az iratok érkeztetése még mindig nem az igazi, 
de törekszünk arra, hogy ezen a területen is tudjunk javítani. 
 
 A Felügyelő Bizottság munkájáról Szalai Sándor sporttárs, mint a 
bizottság elnöke állított össze beszámolót, amit egyesületünk honlapján lehet 
elolvasni. 
 
 A Fegyelmi Bizottság az elmúlt időszakban nem igazán volt leterhelve. Ez 
nem azt jelenti, hogy nem történtek szabálytalanságok az elmúlt időszak alatt.  
 
 Szerencsére a gondnok személyében nem történt változás, így az elmúlt 
éveknek megfelelően Mészáros Mária látja el a gondnoki feladatokat a 
tanyánkon. A gondnoki feladatok ellátása mellett Marika sikeresen értékesítette 
az Egyesület régi és új tagjai számára az engedélyeket és ezzel Ő is hozzájárult, 
hogy Egyesületünk létszáma ne csökkenjen, hanem növekedjen. 
 Nem lehet és nem is szabad szó nélkül elmenni Dózsa Andrea munkája 
mellet, aki Kispesten a Horgászengedély Centrumban értékesíti Egyesületünk 
égisze alatt az engedélyeket. 
 Nagyon nagy hálával tartozunk Neki, aki a tényleges munkát végzi, de 
legfőképpen Kádas Józsefnek, aki lehetővé teszi számunkra, hogy az általa 
létrehozott és működtetett irodában értékesíthessük az Egyesületünkhöz 
kapcsolódó engedélyeket.    

 
Egyesületi létszám, Egyesületi élet. 
 Egyesületünk létszáma az elmúlt évek alapján emelkedést mutat. Ez 
nagyban köszönhető az előzőekben említett három személynek. 
 A korábbi évekhez képest jelentős előrelépés történt, mert 2017. év végére 
a felnőtt létszám 355, az ifjúsági 10 és a gyermek 118 főre növekedett. 
Reméljük, hogy ez a trend 2018. évben is meg fog jelenni az aktív tagság 
növekedésében. 
 A 2018. február végéig történt befizetési kimutatások alapján a felnőtt 
tagok közül 185, az ifjúságiak közül 2 és a gyerekek közül 34 fő váltotta ki az 
engedélyét.   
 
 Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felsőbb illetékes szerv belátta, hogy 
a SZÁK program több sebből vérzik, ezért jelentős változtatásokat ígért. Sajnos 
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ezek a változások sem sok javulást hoztak magukkal. Tartottak egy összevont 
eligazítást a jegyforgalmazók részére, de ott annyi problémával szembesültek a 
ténylegesen ezzel a feladattal foglalkozók részéről, hogy az ankét 
eredménytelenül zárult. 
 Megújították a fogási naplók feldolgozásának rendszerét is, így az 
összesítést nem papír formátumban kell beadni, hanem digitálisan kell 
elkészíteni. Ebben elkövettünk egy kis hibát, mert a Mészáros Marikánál leadott 
40 db fogási naplót elfelejtettem leadni a Dózsa Andreának és így nem kerültek 
be a rendszerbe, amiért kemény 4000.- forint bírságot kellett befizetnünk. A 
fogási naplók feldolgozási rendszerének problémáját az tükrözte a legjobban, 
hogy az előző évi fogási eredmények a központi rendszerből (kimutatásból) 
eltűntek, azaz valamilyen hiba folytán törlődtek a rendszerből. 
 

Szomorúan kell sajnos megállapítani, hogy a horgászok még mindig nem 
tudják mikorra kell a fogási naplókat leadni. Vagy még nem rögzült, hogy a 
leadási határidő minden év február 28.-a, vagy még mindig nem vették a 
fáradtságot, hogy legalább egyszer áttanulmányozzák a horgász okmányt. 

Az is gondot jelez, hogy a fogási napló vezetését, összesítését nem az 
előírásoknak megfelelően végezik el, így csak emeltdíjas állami jegyet 
válthatnak. Itt szeretném ismételten felhívni a tagság figyelmét, hogy ha egyszer 
sem olvassák el a horgászokmányokban foglaltakat, akkor azt veszélyeztetik, 
hogy akaratuk ellenére belesétálnak a szabályszegésbe, hiszen nem fogják tudni, 
hogy mit szabad és mit nem. 

 
Az egy évvel ezelőtti Közgyűlésen már felvetésre került részünkről, hogy 

a tanya adta lehetőségeket a tagság között szélesebb körben kellene propagálni, 
hogy minél többen használhassák ki a lehetőséget és élvezzék a tanyánk adta 
előnyöket. Sajnos meg kellett állapítanunk, hogy ez a munkánk nem járt 
eredménnyel. Nem sikerült felkelteni az érdeklődést olyan mértékban, ahogy 
szerettük volna. Vannak bizonyos jelek amik bizalommal töltenek el bennünket, 
de ezt még nem nevezhetjük eredménynek. 

 
Gazdálkodás. 
 Egyesületünk bevételeit a tagdíjak, a tanya hasznosításából származó 
bevételek, valamint a különböző juttatások és pályázati pénzek jelentik. 
 Horgásztanyánk meglétének köszönhető, hogy tagdíjunk magasabb, mint 
azoknál az Egyesületeknél, akiknek nincs tanyájuk. Ez bizonyos elszívó erőt 
jelent, mert akiket nem érdekel a tanya nyújtotta lehetőség, azok inkább oda 
mennek ahol akár pár száz, vagy ezer forinttal is kedvezőbbek a feltételek.  
 Sajnos a tanya fenntartása elég nagy terhet ró az egyesületre, mert az 
épületek állaga évről évre romlik mindamellett, hogy anyagi lehetőségeink 
figyelembe vételével megpróbáljuk legalább szinten tartani, de jobb lenne 
modernizálni, fejleszteni. 
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 Sajnos be kellett látnunk, hogy még a mai napig sem tudtuk gazdaságossá 
tenni a tanyánk üzemeltetését. Nem hogy plusz bevételekhez nem jutunk, de azt 
sem lehet elérni, hogy legalább önfenntartó legyen. 

Törekszünk arra, hogy az elmúlt években visszaadott szobákat ismételten 
ki tudjuk adni. Ennek halvány nyomai kezdenek jelentkezni, mert vannak 
érdeklődők. Természetesen emelnünk kellene a tanya műszaki állapotát és 
színvonalát. 
 Továbbra is nagyon lényegesek számunkra a saját bevételek mellett az 
Egyesületünk részére felajánlott 1%-ok, a visszatérítések és a pályázaton elnyert 
összegek. 
 Gazdálkodási nehézségeink ellenére mind a mai napig sikerült megőrizni 
Egyesületünk likviditását. Ki tudtunk fizetni minden költséget, közüzemi díjat és 
ma sincs tartozásunk. 
 A gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi beszámolót a többi írott anyaggal 
mindenki tanulmányozhatta a honlapunkra feltett beszámolókban.  
A pénzügyi jelentéshez Pusztai Mária gazdasági vezető ad szóban kiegészítést és 
igény esetén magyarázatot. 
 
1%-ok. 
 Az átutalt SZJA 1%-a  59299 FT jelentős anyagi segítséget jelentett a 
részünkre, melyet egyesületünk tagjai és a velünk szimpatizáló személyek 
nyújtottak. Bár ez az összeg sok más szervezet részére nyújtott összeghez képest 
szerény, de számukra ez is nagyon jelentős segítséget nyújtott és reméljük, hogy 
a jövőben is segítséget fog nyújtani.   
 Itt szeretném megköszönni ismételten mindenkinek, aki részünkre 
utaltatta át adója 1 %-át, azt a segítséget, amit ez az összeg jelentett és jelenteni 
fog a jövőben is. 
 
RDHSZ visszatérítés. 
 További segítséget jelent fizetőképességünk megőrzésében az az összeg, 
melyet a Szövetségünktől kapunk visszatérítés gyanánt az eladott teljeskörű 
(kétbotos) területi jegyek forgalmazásából.  
 Az eladott 323 db területi engedély 323.000 forinttal segítette 
gazdálkodásunkat. 
 
Horgászverseny. 
 Az elmúlt évben is megtartottuk horgászversenyünket, a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően. 
 Sajnos a versenyre nevezők létszáma évről évre kevesebb, de ez nem 
veszi el a kedvünket, mert aki eljön és jelenlétével megtisztel bennünket, az 
legalább jól érzi magát. 
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Hagyományunkhoz híven folytatni kívánjuk ezt a versenyt abban bízva, 

hogy előbb-utóbb megváltozik az irány és egyre többen fognak eljönni a 
versenyünkre. Összességében elmondhatjuk, a verseny lebonyolítása jól sikerült 
és az a célunk, hogy a jövőben is erre törekedjünk.  

Elsősorban abban reménykedünk, hogy a megnövekedett ifjúsági és főleg 
a gyermek horgász létszám alapján többen neveznek be és ezzel biztosítják az 
utánpótlást és Egyesületünk jövőbeni fennmaradását. 

 
 Köszönöm a Vezetőség nevében a Közgyűlés, valamint az egész 
Egyesület tagságának az elmúlt évi munkáját és az általuk nyújtott segítséget. 
Arra kérek mindenkit, hogy a jövőben is nyújtson segítséget munkánkhoz és 
Egyesületünk talpon maradásához. 
 
 Dömsöd 2018. március 30. 
 
 
 
         Glück Gábor 
               elnök 


