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TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET 

POGÁNY 

 

TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK 

BESZÁMOLÓJA A 2012.ÉVRŐL 

 

 Tisztelt közgyűlés! Tisztelt horgásztagok! 

Az egyesületi tevékenység fő irányai a 2012.évben az alábbiak voltak: 

 Kiemelten a gazdálkodásban a kialakult pénzügyi és gazdasági válság hatásait kivédendő 
tartalék képzésével, az előző év tapasztalatait felhasználva költségtakarékos tevékenységgel 
csökkenteni –a halasításon kívül – a kiadási tételeket az anyagi, üzemeltetési és személyi 
jellegű költségeknél. 

 Erősíteni, megszilárdítani a halőrzést 

 A haltelepítési terv megvalósítását úgy, hogy a minimum szintről indulva a reális lehetőségek 
figyelembevételével lehessen növelni a haltelepítések számát és súlymennyiségét. 

 Szem előtt tartani, hogy elsősorban az egyesületi tagok érdekeiben tervezzünk különböző 
rendezvényeket, 

 A taglétszám stabilizálása, tagfelvételnél körültekintőbben eljárni, kiszűrve a máshol 
fegyelmezetlen magatartást tanúsítók jelentkezését, felvételét. 

  Reális számvetéssel- figyelembe véve a tagság pénzügyi teherbíró képességét – kialakítani a 
díjtáblázatot 

 horgászrend ésszerű pontosítása  

 érdemi szintű együttműködés fenntartása az önkormányzattal. 
Részleteiben: 
1./ Horgászlétszám alakulása: 
2012.-ben, az induláskor a megváltoztatott horgászdíjak miatt kevesebb létszámra számoltunk, a 
költségvetés tervezésekor csak 115 főt vettünk alapul. 

Jelenleg befizetett 186 fő, melyből 2 fő pártoló tag. A 184 fő tagból ifi 5 fő, tagfenntartó 24 fő. A 
közgyűlés határozatát kihasználva, indokolva döntését 17 fő kérte a díjfizetés nélküli halasztást, így 
tartva fenn a tagságát. Ugyanakkor 10 fő kérte és meg is kapta a tagságot, befizetve a halasítást. 

A gyermek horgászok létszáma 72 fő volt, ami az előző évekhez képest kismértékű csökkenést mutat.  

16 fő 70 éven felüli tagunk van, a női létszám: 10 fő 

Jelenleg még ebben az évben 4 fő jelezte belépési szándékát 2013-ra. 

Jellemző a tagságunkra, hogy nőtt az idős korúak száma, szinte alig sikerült a gyermek horgászokból 
ifi kategóriába való belépés, vagyis a taggá válás. 

A felvételi bizottság az újonnan kialakított felvételi szabályzat alapján véleményezte az felvételre 
jelentkező tagokat. 
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2./ Haltelepítések, halfogási összesítő: 

haltelepítések 2012.-ben:  

03.13-án: 800 kg ponty, 200 kg amur, 04.03-án: 1500 kg ponty, 04.24-én: 700 kg ponty, 05.04-én: 500 
kg ponty, 05.22-én: 600 kg ponty, 06.05-én: 700 kg ponty, 06.28.-án: 400 kg afrikai harcsa, 07.10-én: 
700 kg ponty, 07.19.-én: 400 kg afrikai harcsa, 07.31-én: 500 kg ponty, 08.14-én: 500 kg ponty, 09.11-
én: 500 kg ponty, 09.25-én: 500 kg ponty, 10.15-én: 44 kg süllő( 15-20 cm),10.16-án: 700 kg ponty, 
10. 19-én: 492 kg süllő (20-25 cm), 11.06-án: 4000 kg ponty. 

Összesen: Ponty: 12200 kg, amur: 200 kg, süllő (előnevelt):536 kg, afrikai harcsa: 800 kg 

Tervezve 2012-re: Ponty: 6500 kg, afrikai harcsa: 1200 kg 

2./ HALFOGÁSI ÖSSZESÍTÉS 

2012.12.16.-ig a halfogások eredményei:  

halfaj tag napijegyes összesen 

ponty: 4507 2808 7315 

amur 127 112 239 

süllő 208 25 233 

csuka 25 4 29 

szürke harcsa 86 0 86 

afrikai harcsa 516 216 732 

Nemes össz 5469 3165 8634 

egyéb 404 411 815 

mindössz 5873 3576 9449 

A fenti időpontig tag 4224 alkalommal, a napijegyes horgász 1907 alkalommal látogatta meg a tavat. 

Az afrikai harcsa kifogási %-a: 91,5 % 

Az előnevelt süllő mennyisége és növekedési üteme, táplálkozása gyéríteni fogja a sajnálatos módon 
betelepített kisméretű egyéb hal állományt és már a jövő év őszétől fogható állapotba kerülhet. 

3./ Egyesületi élet, rendezvények: 

a/ közgyűlés: 

Kettő alkalommal tartottunk közgyűlést: 2012.01.29-én, ahol az éves beszámolókon kívül az 
alapszabály és a választási szabályzat módosítására került sor, valamint 2012.03.25.-én, ahol a 
gazdasági vezető megválasztására került sor, valamint dr. Szerb László FB tag ismertette az eseti 
bizottság jelentését az előző közgyűlésen felvetett problémák ügyében. 

b/vezetőségi ülések: Vez. üléseket 01.12.-én, 02.22-én,03.31-én,04.11-én, 07.05-én, 09.19.-
én,rendkívülit 10.30-án tartottunk, valamint 12.13-án záró vezetőségi ülést tartottunk. 
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c/ horgásztábor: 2012.június 25-29. között tartottuk meg, Sipos István vezetésével. A táborozók a tó 
keleti partján horgászhattak. Ismét jó hangulatú program zajlott le. 

d/ egyéb: 

Délhús horgászat: Horváth Gyula szervezésében 2012.05.12-én, 75 fő vett részt, melyből 31 fő 
horgászott. 

Pogány-Kökény horgásztalálkozó: 2012.06.09.-én lett megtartva 

Galabár Tibor horgászverseny: 2012.augusztus 27.-én, Tótszentgyörgyön került megtartásra. 

2./ Versenyek: 

a/ Egyesületi horgászverseny:2012.május 05.én, melyen több, mint 40 fő vett részt. 1. helyezett Hirt 
Gábor horgásztársunk lett. 

b/ Nagyhal-fogó verseny: 1.ütemben 2012.06.18-22 között, melyen 9 fő vett részt, a legnagyobb 
halat Barta József fogta: 17,8 kg-os pontyot, a legtöbb halat Krausz József fogta, 133,5 kg összsúlyban 
2.ütemben 2012.09.10-14. között, .. fő részvételével, a legnagyobb halat ismét Barta József fogta 
13,1 kg ponty, a legtöbb halat Mile József fogta ki 77,3 kg összsúlyban 

c/ Gyermek horgászverseny: 2012.június 02.-án tartottuk meg, 36 gyermek horgász részvételével, 
melyen a gyermekek ismét ingyen kapták meg a spiccbotot, úszós készséggel. 

4./ Halőrzés, horgászrend: 

A./ halőrzés 

Jelenleg 2 fő halőr lát el munkaviszony keretében lát el halőri szolgálatot, az éjszakai hétvégi 
horgászat  és az éjszakai harcsahorgászat ellenőrzése társad almi ellenőrzés keretében történt. 
Folyamatosan Bánki Tamásné, míg a 2.sz. halőri feladatokat Rab László, Takó Tibor és 2012.10.01-től 
Sulyok József látja el. 

Az előző évhez képest jelentősen javult a halőrzés színvonala, Főleg Bánkiné és Sulyok József 
következetesen érvényesíti a horgászrend betartását, amit  bizonyít, hogy 2 esetben 
horgásztagunkkal szemben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni a halőrök által, illetve 3 
alkalommal pedig vendéghorgászokkal szemben jártak el, ami továbbítva lett az illetékes 
horgászegyesület felé. Ugyanakkor a horgászok is elismerően szólnak a halőrök udvarias, de 
határozott fellépéséről. 

Nem megnyugtató viszont az éjszakai harcsahorgászat és az éjszakai hétvégi horgászat ellenőrzése. 

A halőrök jogi körülményei rendezettek, a felvételüket a felvételi bizottság készítette elő, a vezetőség 
hagyta jóvá és az elnök kötött szerződést velük, a NAV felé a bejelentés minden esetben megtörtént, 
pályázat keretében pedig a Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján foglalkoztattuk őket, 
jelentős megtakarítást érve ezzel el a munkabér költségvetési rovatában. Bár nem rendelkeznek 
hivatásos halőri vizsgával, de munkaviszonyosak révén és a munkaköri leírásukban szerepel az 
egyesület taván való ellenőrzési tevékenység, így jogosultak ezen tevékenység végzésére. 

B./ Horgászrend: 

Nem jó a vezetőség szerint horgászrend állandó és szinte folyamatos változtatása, ezért lényegi, a 
horgászrend sok pontjának megváltoztatását nem tervezzük, mivel véleményünk szerint a 2012. évi 
közgyűlésen elfogadott horgászrend megfelel a törvényi előírásoknak és kellően biztosítja az 
egyesület taván a szabályozott körülmények közötti horgászatot. 
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Mindettől függetlenül a közgyűlés utólagos jóváhagyását kérve döntött úgy a vezetőség a  tagság 
többségének véleményét figyelembe véve, hogy a horgászidényt december 15-től meghosszabbítja 
december 31.-ig, illetve a tó teljes befagyásáig, sajnos az időjárás ehhez nem járult hozzá, hamar 
befagyott a tó. 

Szintén év közben hozott döntést a vezetőség – a koi vírus terjedése megakadályozása miatt – hogy a 
ragadozó halak kifogására csak a saját tóból kifogott csalihalat engedélyezi. 

Élénk vita alakult ki a vezetőségen belül is az úgynevezett kempingezés, sátorozás ügyében. Végül a 
vezetőség úgy döntött, hogy ezt a témát a közgyűlés elé terjeszti –természetesen az érvényes 
törvényi előírások figyelembe vételével. 

A parkolás északi-északkeleti oldalon való engedélyezését a vezetőség nem tudja jóváhagyni, mert 
nem a mi területünk, az érte megvásárlásra kért összeg pedig irreális. 

5./ Tó fenntartás, üzemeltetés: 

2012.-ben végrehajtásra került a tó víztisztaságának vizsgálata és kezelése a gazdasági vezető 
kezdeményezésére és dr. Hegyi Árpád vezetésével és ennek eredményeképpen jelentősen javultak a 
tó fizikai és kémiai tulajdonságai, az iszap szerves anyaga csökkent, az algaszám csökkent. 

Társadalmi munkában végrehajtásra került tavasszal a szemét összegyűjtése, nyáron a parlagfű 
irtása, a gát gazolása, az árapasztó kitisztítása, de ez nem volt normálisan megszervezve 

A szemétszállítást a Kalányos testvérek folyamatosan, igény szerint végezték, munkájukkal 
kapcsolatban kifogás nem merült fel. 

A fűnyírás már problémás volt, az önkormányzat nem tudta vállalni, csak esetileg folyt bele, főleg a 
napos parton és a tó északnyugati részén, a halőrök nem vállalhatták az tópart egészének fűnyírását, 
így esetenként –a költségvetésben betervezett költségen belül maradva – vállalkozóval kellett 
elvégeztetni ezt a munkát. 

A WC-k tisztítását a tógazda ősszel rendezte. 

A partvédelemre szánt összeget a víztisztításra csoportosítottuk át, mivel nem vált lehetővé a 
kőszállítás és a part megerősítése, ezt viszont 2013-ban meg kell oldani. 

 

6./ Együttműködés: 

A./ Pogányi önkormányzat: 

Bár nincs írásos megállapodás az önkormányzat és a horgászegyesület között, de e nélkül is jó viszony 
alakult ki a két fél között, ami konkrét formában is megjelenik. Így az egyesület biztosít 
tiszteletjegyeket az önkormányzatnak, előkészíti a nyári gyermek horgásztábort, biztosítja a Pogány-
Kökény horgászverseny lebonyolítását, terjeszti Pogány jó hírnevét, az alapszabály módosításával az 
önkormányzat plusz 1 főt jelölhet a vezetőségbe. Az önkormányzat hozzájárult a víztisztítás költségei 
felének kifizetéséhez, valamint vállas fűnyírót adott használatra az eseti fűnyírásokra, végzi telente a 
nádvágást. Az együttműködés konkrét megvalósításában az egyesület vezetése volt az aktív 
kezdeményező.  

 

 



5 
 

 

B./Haltermelőkkel kapcsolat: 

Továbbra is jó kapcsolatot tartottunk a Czikkhalas Kft-vel, ahonnan kérésünknek megfelelően kapjuk 
a halat és egész évben biztosítja számunkra a halszállítást. A hal beszerzési áraiban is a kölcsönössé 
alapján tudunk megegyezni, a kapcsolatunk korrekt. 

A Szarvas-Fish kft-től csak az afrikai harcsa beszerzését végeztük, a kapcsolat korrekt, a kért időben  
és méretben, súlyban szállítják a halakat. 

C./ Más partnerek:  

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségével a kapcsolatunk jó, megbízható. A megyei 
szövetség biztosítja féláron a gyermek horgászverseny horgász készségeit, pályázatot hirdet a nyári 
gyermek horgásztáborok segítésére, az igényelt pályázati pénzt kiutalja. Korrekt az állami 
horgászokmányok kiadásában, visszavételezésében, tájékoztatókkal segíti az egyesületeket a változó 
jogszabályok megismerésében. 

2012.-ben jó kapcsolat alakult ki Mártyán György gazdasági vezető révén dr. Hegyi Árpáddal, aki a 
víztisztítást, kezelést végezte el a tavunkon és tanácsaival, helyszíni tájékoztatóival is hozzájárult a 
szemlélet változtatásához. Szükséges a vízkezelést 2013.-ban is elvégezni. 

Javasoljuk megállapodás megkötését dr. Hegyi Árpád vállalkozásával: Pogányi tó, mint  referencia 
horgásztó. 

Korrekt és hasznos kapcsolat alakult ki a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltségével 
is, ez a halőri állások Széchenyi terv szerinti támogatások révén több százezer forintos megtakarítást 
jelentett. 

 

Pogány, 2012.december  27. 

 

 

 
 

 


