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TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET
POGÁNY
A TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA
A 2013.ÉVRŐL
A tevékenység főbb irányai 2013.évben:
 A bevételek növelése tagfelvétellel, napijegy bevétellel, kiadások területén tovább folytatni a
takarékos gazdálkodást
 A haltelepítési terv megvalósítását úgy, hogy a minimum szintről indulva a reális lehetőségek
figyelembevételével lehessen növelni a haltelepítések számát és súlymennyiségét


A taglétszám stabilizálása, tagfelvételnél továbbra is körültekintően 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, más szervekkel,
egyesületekkel
Részleteiben:
1.A/Horgászlétszám:
2013.évben 199 fő tagunk volt, melyből 30 fő felnőtt és 1 fő ifi szüneteltetésként csak
alaptagdíjat fizetett, 8 fő tagság fenntartása mellett teljes éves halasztást kért, az ifi létszám
8/ fő. Ezenkívül 2 fő pártoló tagunk van.
A gyermek horgászok létszáma: 54 fő, ez jelentősen elmaradt az előző évektől
70 éven felüliek létszáma: 19 fő. Nők létszáma: 8 fő
2013.-ban elhunyt Till László, Kecskeméti Mihályné és Szűcs József tagtársunk.
Távozott az egyesülettől: 15 fő tag és 2 fő pártoló tag, nevezettek alapszabály szerint
tértivevényesen lettek kiértesítve.
Új tagok létszáma: 17 fő, melyből ifi: 3 fő A felvételi bizottság a felvételi szabályzat

alapján véleményezte az felvételre jelentkező tagokat.
A SZÁK program keretében rögzítve lettek a horgász okmányok kiadásához szükséges
adatok.
1.B./ Horgászdíjak:
Horgászdíjak: Közgyűlési határozat alapján a felnőtt tag éves horgászdíja 10000.-ft tagdíj és
33000.-ft területi engedélyár, ifiknél ez 5000.-ft+18000.-ft, a pártolói tagdíj 50000.-ft (ezért csak
40 kg nemes halat foghat ki a rendes tag 50 kg-jával szemben), a tagfenntartói díj maradt 10000.ft+ állami horgászjegy ára. A napijegyek árai kissé növekedtek, az egész napos felnőtt jegy ára
2800.-ft, az éjszakai napijegy ára 3300.-ft, a délutános napijegy ára 1800.-ft, ifi napijegyé pedig
1700.-ft lett.
A befizetéseket és a kérelmeket látva továbbra is kirajzolódott az a tendencia, hogy zömmel
nehéz anyagi helyzetben levők kérték a halasztást, illetve a tagfenntartói díjakat, és a befizetések
is elhúzódtak egészen júliusig külön kérelemre, annak ellenére, hogy már május 31.-ig lehetett
2013.-ban befizetni a tagdíjat, területi engedélyt.
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Újdonság, hogy 2013.-tól SZÉP kártyával is lehetett fizetni a tagdíjat és a napijegyet, amelyet
tagjaink közül is meg a napijegyesek közül is egyre többen veszik igénybe.
A horgászokmányok kiváltása is több lépcsőben történt: január végén az állami horgászjegyek
kiadása azok részére, akik más horgásztón akartak horgászni, míg nálunk csak a közgyűlés által
jóváhagyott díjak után lehetett ezt megtenni, majd a közgyűlés után központilag kettő fő
vezetőségi tag meghatározott napokon folytatta az állami okmányok és a területi engedélyek
kiadását, a továbbiakban csak eseti jelleggel, előzetes egyeztetés után volt jegykiadás.
2./ Egyesületi élet, rendezvények:
2/1. Egyesületi élet:
a./ Közgyűlés: Az éves beszámoló közgyűlést 2013. január 19.-én tartottuk Pécsett, a Delta
étteremben, melyen a tagok közül 76 fő jelent meg, melyből a szavazáskor már csak 62 fő volt jelen.
A közgyűlés előtt időközben lemondottak helyett Bajzak Jánosné lett titkárnak megválasztva, Bánki
Tamás felügyelő bizottsági tagnak, illetve az Alapszabály vonatkozó pontja alapján Fegyelmi
bizottsági tagnak delegálva ifj. Bánfai László és Sipos István. A választást megkérdőjelező feljelentés
ellenére úgy az ügyészség, mint a bíróság elfogadta a választást. A közgyűlés elfogadta a 2012.évi
vezetőségi és bizottsági beszámolókat, valamint jóváhagyta a beterjesztett 2013.évi gazdálkodást és
feladatokat. Lényeges módosítás volt, hogy a tagi befizetések határidejét kitolta minden év május
31.-ig, illetve a tervezett 6000.-ft-os területi engedély ár helyett csak 3000.-ft-ot fogadott el.
b./ vezetőségi ülések: 2013.-ban eddig négy alkalommal tartottunk vezetőségi ülést, ahol
áttekintettük az aktuális gazdasági helyzetet, ennek függvényében döntöttünk a haltelepítésekről, a
betervezett partvédelmi és víztisztítási munkálatok elvégzéséről. A vezetőség szintén döntött az új
tagok felvételéről, valamint a tagdíjfizetés elmulasztása miatt tagtörlésről.
2/2 Rendezvények, versenyek:
a./ rendezvények:
Délhús (Pick Szeged, Bonafarm) horgásztalálkozó 2013.május 18.-án 10 fő részvételével.
Alexandra dolgozói rendezvénye 2013. 06.29.-én 20 fő részvételével.
Hauni dolgozók rendezvénye 2013.07.13-án 18 fő részvételével
Halfőző verseny: 2013.július 06.-án, melyen 15 csapat vett részt, a pontyokat az egyesület
biztosította. A jó hangulatú rendezvényen a verseny győztese Szarka Sándor és csapata lett.
Gyermek horgásztábor 2013. július 22.-26. között. A hozzájárulást most a szülőknek kellett fizetni,
ezért csak 10 fő jelentkezett. Sipos István vezetésével, most is jó hangulatú volt a tábor, ahol alapos
ismereteket szerezhettek halismeretből, horgászati módszerekből a gyermekek.
b./ versenyek:
Egyesületi horgászverseny: 2013. május 25.-én, melyen 38 fő vett részt, a verseny győztese:
Wenhardt Gábor.
Gyermek horgászverseny: 2013. június 01.-én, melyen 31 fő vett részt.Az 5-7 évesek kategóriájában
Brezovácz Zsuzsanna, a 8-14 évesek kategóriájában Wenhardt Levente győzött.
Nagyhal-fogó verseny egyesületi tagok részére június 24-28. között, melyen 21 fő vett részt. A
legnagyobb súlyú halat, 14,60 kg-os pontyot Wenhardt Gábor fogta, a legtöbb halat pedig Szorre
Patrik, 90,90 kg-ot.

3

Főbb jellemzők:
-

-

több olyan rendezvény került év közben lebonyolításra, ami a tó és környéke
megismertetése, az egyesület hírnevének öregbítése mellett egyúttal bevételt is
eredményezett.
A halfőző verseny szorosabbá fűzte az egyesület és Pogány lakosainak kapcsolatát.
Az egyesületi horgászversenyre és a gyermek horgászversenyre sikerült új szponzorokat is
beszervezni (Pécsi Sörfőzde, Pannonpower Zrt), ugyanakkor sikerült megtartani a régieket is
(Alexandra Kiadó, Jégmadár horgászbolt, Wenhardt család).

3./ Haltelepítés, halfogási összesítő:
Haltelepítések:
Ponty telepítések 2013.-ban: 04.16: 500 kg, 04.30: 500 kg, 05.15: 274 kg, 05.16: 218 kg, 05.28: 500
kg, 06.11: 500 kg, 06.18: 700 kg, 07.16: 400 kg, 07.23: 721 kg, 08.15: 723 kg, 08.27: 500 kg, 09.10: 500
kg, 09.24: 500 kg, 10.15: 700 kg, 11.05: 1000 kg. Mindösszesen: 8236 kg, tervezve: 8000 kg
Ponty szállítás 5300 kg súlyban a Czikkhalas Kft-től, 2936 kg súlyban Mester Ákos szentlászlói
haltermelőtől történt.
Afrikai harcsa 2013.-ban: 07.04: 400 kg, 07.30: 400 kg. Mindösszesen: 800 kg, tervezve: 800 kg. A
halat a Szarvas-Fish Kft-től vásároltuk, az önkormányzat által biztosított tgk-val szállítottuk.
A tavalyi, 2012.évben záró telepítésként 4000 kg ponty és 536 kg előnevelt süllő (20-25 cm) lett
telepítve, melyből 2012.-ben kifogtak mintegy 500 kg pontyot, tehát 3500 kg ponty a 2013. évet
gyarapította.
Terven felül 11.23.-án 731 kg kárász telepítésére is sor került.
Halfogási összesítő 2013.-ban:
Halfaj:

tag:

Ponty

2079

4121,9

1304

2794,9

3383

6916,8

amur

38

156

29

95,2

67

251,2

3,7 kg/db

süllő

192

174,6

11

16,7

203

191,3

0,9kg/db

8

13,1

1

1,5

9

14,6

1,6 kg/db

54

172,8

1

0,2

55

173

3,1 kg/db

2371

4638,4

1346

2908,5

3717

7546,9

afrikai harcsa:

215

620,8

43

134,4

258

755,2

2,9 kg/db

kárász

262

141,2

475

179

737

320,2

0,4 kg/db

Keszeg

1443

350,1

941

168,5

2384

518,6

0,2 kg/db

egyéb össz:

1705

491,3

1416

347,5

3121

838,8

Mindösszesen:

4291 5750,5

csuka
szürke harcsa
nemes hal össz:

napijegyes:

2805 3390,4

összesen:

7096 9140,9

2,04kg/db
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Látogatottság (alk):

4606

1863

6469 (SZÉP kártyás: 78 db)

Éjszakai hétvégi horgászat: 2013.-ban 59 hétvégi napon 740 alkalommal horgásztak.
Halfogások:ponty: 608,1 kg, Amur: 56,4 kg, Süllő: 70,1 kg, Csuka: 0,9 kg, Szürke harcsa: 71,4 kg,
Nemes hal össz: 806,9 kg, Afrikai harcsa: 63,2 kg, Egyéb hal: 22,4 kg, mindösszesen: 892,9 kg.
Éjszakai harcsahorgászat:
Általában 1-3 fő látogatta a tavat, melyből kiemelkedő az októberi hónap volt. 24 harcsát fogtak
115,7 kg összsúlyban, ami 4,8 kg/db-nak felel meg
4./ Halőrzés, horgászrend:
4/1 Halőrzés:
Véleményem szerint a halőrzés stabilizálódott. Mindkét halőr normálisan, előírásoknak megfelelően
látja el feladatát, betartatja a horgászrendet. Foglalkoztatásuk törvényes, szerződtetett dolgozók, a
NAV felé bejelentve, a munkáltatói járulékokat fizetjük
Mindemellett egyéb területen is hasznos tevékenységet végeznek. Így Bánki Tamásné a pénzügyi –
pénztárosi feladatot, a horgászokmányok kiadását, kezelését, a különböző statisztikai kimutatások
rögzítését végzi, adatokat szolgáltat az elemzésekhez. A megyében elsőként lett kész a SZÁK program
keretében a horgász nyilvántartás rendezésében. Sulyok József a tó körüli munkálatok, fűnyírás
végzésében jeleskedett, adott esetben a saját gépét felhasználva a fű nyírására, aktív volt a halfőző
verseny en a halszállításban, a kíméleti terület újbóli kialakításában, a kötélzet kiépítésében.
A hétvégi éjszakai halőrzésben új módszert vezettünk be, a vezetőségi tagok zöme látott el éjszakai
ellenőrzési feladatot, emellett a gyakran éjszakai horgászatot végzők közül lett megbízva egy-egy fő
az éjszakai horgászat ellenőrzésével.
Továbbra sem megoldott a megbízható éjszakai harcsahorgászat ellenőrzése.
4/2 Horgászrend:
A 2012.-ben kialakított és a 2013.-ban csak néhány pontban módosított horgászrend megfelel
alaprendeltetésének, lényegi módosítás nem szükséges.
Néhány területen jelentkezik változtatás az észrevételek, tagok véleménye és a Felügyelő bizottság
javaslata alapján:
a/ Parkolás, gépjárművel behajtás kérdése: A FB javasolta a halőrház mögötti terület és a tó északi
részén a parkolás rendjének tisztázását, szabályozását. A vezetőség 2013. szeptemberi ülésén
foglalkozott e témával, javaslatokat fogalmazott meg azzal a kitétellel, hogy az év végi vezetőségin
még visszatér a parkolás rendjére. Közben újabb konfliktus akadt, mert a keleti oldalon néhány
horgász az alsó úton közelítette meg a horgászhelyét, illetve a felső, önkormányzati úton esetenként
akadályozta a szennyvízműhöz való eljutás lehetőségét.
b/ Pergetés kérdése: Horgászrend szerint szabályozott a pergetés időszaka, módjai. Problémát az
okoz, hogy egy horgász, aki csónakból perget, nem működik kellően együtt a sem a parti
horgászokkal, sem a többi csónakos horgásszal, ez állandó konfliktust gerjeszt.
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5./ Gazdálkodás, tó üzemeltetése:
5/1 Gazdálkodás,költségvetés:
A 2013.évi gazdálkodásunk alapját a közgyűlés által elfogadott költségvetés képezte, melyben a
tervezetthez képest annyi változás történt, hogy a tagok 3000.-ft-al kevesebb összegű területi
engedély árat hagytak jóvá.
A tagsági díjakból, új tagok felvételéből származó halasítási díjakból, a kezdeti – hideg időjárás miatti
lanyha vendég horgász forgalom ellenére - a rendszeres és sűrűbb haltelepítések hatására növekvő
napijegyes eladásból származó bevétel és a csökkenő kiadások hatásaként stabillá vált a
gazdálkodásunk.
Negatív tendencia ugyanakkor, hogy évről évre nő a csak tagfenntartói díjat fizetők száma, illetve a
teljes éves halasztást kérők száma, ami magyarázható a nehezedő gazdasági körülményekkel. A
kilépők számát általában ellensúlyozza az új tagok belépése.
Munkaügyi Központ pályázatán 3 hónapon keresztül kaptunk egy halőr után bértámogatást, illetve az
ősz folyamán egymilliós pályázati pénzt nyertünk, melyet eszközbeszerzésre ( fűnyíró gép,
számítógép, képernyő, szoftver, stb) fordítottunk.
A gazdálkodás főbb adatait a gazdasági vezető ismerteti a költségvetési beszámolójában.
Váratlan, nem tervezett költségként jelentkezett a nyári időszakban a pontytetű miatti kezelés
költsége.
A SZÉP kártya bevezetése, használata bevált.
5/2 Tó üzemeltetése, fenntartása:
2013.évben az alábbi prioritásokat terveztük:
-partvédelmi munkák elvégzése
-víztisztítás folytatása
-fűnyírás végzése saját erővel.
-horgászhelyek bővítése, életveszélyessé váló fák kivágása, nádvágás.
-halőrház működtetése, internet, kamera alkalmazása
A kövezést a part védelme érdekében a nyugati parton, a szolgálati stégtől a gödörig elvégeztük,
néhány horgászhelynél még észak felé a nádastól az befolyóig.
Az embio kezelést tovább folytattuk, melyet dr. Hegyi Árpád végez, továbbra is szépen tisztul a víz.
Nem volt sikeres a fűnyírás, mivel a megvett fűnyírógép nem alkalmas ipari célú használatra, így a
halőr sokszor a saját fűnyíróját használta. Az együttműködés keretében az önkormányzat
közmunkásai végeztek fűnyírást.
A 2013-as év elején az önkormányzat elvégezte a nádvágást, ősszel a gáton a bokrok irtását,
fűnyírást, pogányi személy a veszélyessé váló fák kivágását, a horgászhelyeken a bedobást
akadályozó faágak lenyesését.
Nyár végén a kíméleti területet csökkentettük, új határvonalat húztunk ki műanyag csőből.
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A szemétgyűjtés rendszeres végzése és elszállítása rendezett.
A halőrház és benne az éjszakai világítás működtetési költségei csökkentek, racionálisabbá
vált.Internet, számítógép, telefon használatánál szolgáltató váltás vált szükségessé. Telepítésre került
SZÉP kártya fogadására alkalmas eszköz. A kamera rendszer működése kifogásolható volt.
A társadalmi munka szervezése és alkalmazása 2013.-ban nem volt hatékony.
6./ Együttműködés:
6/1 Pogányi önkormányzat:
Bár nincs írásos megállapodás továbbra sincs az önkormányzat és a horgászegyesület között, de e
nélkül is jó viszony volt a két fél között, ami konkrét formában is megjelenik. Így az egyesület biztosít
tiszteletjegyeket az önkormányzatnak, előkészíti a nyári gyermek horgásztábort, terjeszti Pogány jó
hírnevét, az alapszabály módosításával az önkormányzat plusz 1 főt jelölhet a vezetőségbe, ezenkívül
2013.-ban az önkormányzattal közösen halfőző versenyt rendezett, melyre a halat az egyesület
biztosította. Az önkormányzat végzi telente a nádvágást, illetve közmunkásokkal szeptember
hónapban a tó körül a fűnyírást, a gát karbantartását. Az önkormányzat biztosítja a faluházban a
vezetőségi ülések megtartását. Az együttműködés konkrét megvalósításában igen aktív,
kezdeményező volt Dragovácz Ágnes polgármester asszony
6/2 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.
Új haltermelővel is felvettük a kapcsolatot, a szentlászói Mester Ákossal, akivel az október végi
tógazdasági meglátogatáskor meggyőződhettünk arról, hogy vele is érdemes tartani a kapcsolatot,
alternatívaként tőle is rendelve ponty szállítást.
A Szarvas-Fish kft-től csak az afrikai harcsa beszerzését végeztük, a kapcsolat korrekt, a kért időben
és méretben, súlyban szállítják a halakat.
6/3 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.
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.
A különböző horgászversenyek szponzorai között a régi Jégmadár horgászbolt tulajdonos és a
Wenhardt család mellett megjelent az Alexandra könyvkiadó, a Pécsi Sörfőzde és a Pannonpower
Zrt.
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Pogány, 2013. december

