MOHOSZ
VÁLASZTMÁNYA

A 2020. augusztus 18-i választmányi ülés
JEGYZŐKÖNYVE
A választmányi ülés kezdete: 10:00 óra
A választmányi ülésen jelen vannak:
- a mellékelt jelenléti íven aláírt választmányi tagok
Meghívottak:
- a mellékelt jelenléti íven aláírt felügyelő bizottsági elnök, tagok
- a mellékelt jelenléti íven aláírt MOHOSZ OHSZK szervezeti egység vezetők
Dr. Szűcs Lajos - a Választmány jóváhagyásával, levezetőként - megnyitja az ülést.
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése: Megállapításra
került, hogy a 79 fős választmányi tagságból jelenleg 77 fő a betöltött létszám, s ebből
a választmányi ülésen a jelenléti ívek alapján a kezdésig összesen 55 fő szavazati
jogú küldött jelent meg. A megjelenés 71,4 %, az ülés határozatképes. Ezt követően
Horváthné Végi Edit személyében a jegyzőkönyvvezetőre, valamint Udvari Zsolt és
Nemes Attila személyében a két jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot a testület
egyhangúan elfogadta.
Dr. Dérer István: Tisztelettel köszönti a megjelent, új összetételű Választmányt.
Bemutatja a MOHOSZ OHSZK új munkatársait: Kovács Gábor (halgazdálkodási
szakügyintéző), Nagyházi Csilla Gabriella (bérszámfejtési ügyintéző). A Horgászjegy
Kft-nél, elnöki döntés alapján, az ügyvezető igazgatói feladatokat Csizmár Erika veszi
át. Ennek oka, hogy Guti Csaba 2 éves időszakra külföldre költözött, de távmunka
szerződéssel folytatja tovább a megkezdett munkáját. Minden kollégának a jövőbeni
munkájához az Elnökség nevében is sok sikert kíván.
Dr. Dérer István: Idei évben a VII. Nemzeti Horgászsport Gála és Támogatói Bankett
keretében Varga György a „Magyar Horgászatért Életműdíj” kitüntetésben részesült,
illetve 3. éve hagyományosan átadásra kerül az „Év Sportolója Díj”, melyet utánpótlás
kategóriában Kisjuhász Bence, felnőtt női kategóriában Kovács Hajnalka és a felnőtt
férfi kategóriában Szákovics Imre kapott meg. A MOHOSZ Elnöksége javaslatára
„Horgászatért Érdemérem” kitüntetésben részesül: Mészáros Ferenc a Csepel
Horgászegyesület elnöke, a horgászatért végzett munkája elismeréséül; Paulovics
László a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége leköszönő elnöke,
2014-ig a MOHOSZ választmányának tagja, két évtizedes munkája elismeréseként;
továbbá Birta István a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége elnökségi
tagja, a versenyhorgászatban kifejtett munkájának elismeréséül. Mindhárom
kitüntetettnek jó egészséget és további jó munkát kívánt a Választmány nevében is.

Ügyrendi módosítási javaslat:
Dr. Dérer István: Tájékoztatja a Választmányt, hogy a napirendi pontok az alábbiak
szerint módosulnak:
5.) napirend: Tájékoztató az OVF-MOHOSZ
előkészítéséről, szóbeli előterjesztés;

együttműködési

megállapodás

18.) napirend: Tájékoztató a MOHOSZ-OHSZK elkülönített szövetségi pénzalapjainak
szerkezeti módosításáról, feltöltéséről, az azokból nyújtott 2020-2021. évi támogatási
jogcímekről, a támogatások módjáról, intenzitásáról és mértékéről, a támogatások
nyilvánosságáról, szóbeli előterjesztés;
24.) napirend: Előterjesztés a Kajászói Halgazdaság további földterületeinek
megvásárlásával kapcsolatos OHSZK intézkedésekről, szóbeli kiegészítés, előadó: dr.
Dérer István főigazgató;
29.) napirend: Tájékoztató a horgászszervezeti és horgász szankciós szabályzat
tervezett bevezetéséről - szóbeli előterjesztés, határozathozatal nem szükséges;
30.) napirend: Előadás a tagszövetségi minta-alapszabály bevezetésének
szükségességéről, felépítéséről, visszajelentés a tagszövetségi 1. körös
véleményekről; előterjesztés a választmányi és tagszövetségi elfogadás ütemtervéről
és módszertanáról, minősített többségű határozathozatal szükséges.
V-1/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a módosított választmányi napirendi pontokra vonatkozó
ügyrendi módosítást elfogadta.
(A napirendek módosítására vonatkozó javaslatot a testület egyhangúan, 55 igen
szavazattal fogadta el.)
[ELFOGADOTT NAPIRENDEK]
Napirend előtt:
[Levezető: Dr. Szűcs Lajos elnök]
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése a
Választmány új összetételéről, az aktuális létszámáról, a jelenlévők és a
szavazati joggal rendelkezők számáról, valamint a határozatképességről
Előadó:
Kapitány Zsolt, a MSZB tagja
Jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása
Javasolt jkv. vezető: Horváthné Végi Edit
Javasolt hitelesítők: Udvari Zsolt, Nemes Attila Károly
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Új MOHOSZ OHSZK munkatársak bemutatása (Kovács Gábor, Nagyházi
Csilla Gabriella); Horgászjegy Kft. irányításában történő személyi
változások (Guti Csaba és Csizmár Erika)
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
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Tájékoztatás az elmúlt időszakban átadott szövetségi kitüntetésekről, illetve
horgászszövetségi kitüntetés átadása (Mészáros Ferenc, Paulovits László,
Birta István)
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
Átadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Napirend keretében:
I. rész
1.)
Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés között
végzett munkáról, egyben az Elnökség 2019. évi munkájáról, valamint
tájékoztatás a rendkívüli járványhelyzet idején tett OHSZK intézkedésekről
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés [Asz. 16. § (1) p)]
minősített többségű határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (14 d)]
2.)
A Biharugrai Halgazdaság Kft. speciális jogállású tagfelvételi kérelmének
elbírálása [Asz. 8. § (10) b)]
Előadó:
Molnárné dr. Mohai Katalin
osztályvezető
írásos előterjesztés
minősített többségű határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (14) b)]
3.)
Előterjesztés a Fővárosi Törvényszéken 2020.01.27-én bejegyzett MA-HAL
Marketing
Nonprofit
Kft.
megalakulásáról,
céljáról,
MOHOSZ
résztulajdonáról [Asz. 8. § (10) k)]
Előadó:
Molnárné dr. Mohai Katalin
osztályvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (13)]
4.)
Tájékoztató a MOHOSZ Magyar Hidrológiai Társaságban létesített
tagságáról
Előadó:
Molnárné dr. Mohai Katalin
osztályvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
5.)
Tájékoztató
az
OVF-MOHOSZ
együttműködési
megállapodás
előkészítéséről
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
6.)
Tájékoztató a 2019. évi MOHOSZ tagszervezeti és tagszervezeti egyesületi
tagi, valamint a regisztrált, az MHK-t kiváltó és az állami horgászjegyet,
turista állami horgászjegyet váltó horgász létszámokról, a várható 2020. évi
tendenciákról
Előadó:
Guti Csaba szaktanácsadó
távollétében
Dr. Dérer István főigazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
-

3

7.)

8.)

9.)

10.)

11.)

12.)

13.)

14.)

Tájékoztató a horgászvizsgáztatás 2019-2020. évi tapasztalatairól és
kifizetéseiről, a tárgyi statisztikai adatokról, valamint az elektronikus állami
horgászvizsgáztatás folyamatban lévő bevezetéséről
Előadó:
Pálinkás Imre Pál
kirendeltségvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a 2019. évi fogási adatokról, azok HORINFO feldolgozásáról
és a 2020. évi ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató az összevont (országos) területi jegyek 2019. évi bevételeiről,
a bevételek felosztásáról és azok kifizetéséről, a rendszer 2020. évi
változásairól, előterjesztés a „nyaralóhajós” összevont (országos) területi
jegyek bevezetéséről
Előadó:
Zellei Ágnes osztályvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal szükséges
Tájékoztató a HUNOP 2019. évi teljesítéséről, a 2020. évi tagszövetségi,
egyesületi pályázati lehetőségekről
Előadó:
Kovács Ákos
IOSZB titkár
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a horgászsport 2019. évéről, a 2019-2020. évi fenntartási és
fejlesztési támogatásokról (Maty-ér, Alcsi-sziget), információk a magyar
horgász versenysport 2020. évéről és a 2021. évre tervezett magyarországi
világversenyekről
Előadó:
Ambrus Tibor irodavezető
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a HEFFA, a HETTA, valamint az ÜSZFA terhére történő 20192020. évi beszerzésekről, a 2020. évi támogatások előkészítéséről és
ütemezéséről, a folyamatban és előkészítés alatt álló közbeszerzési
eljárásokról
Előadó:
Ladányi Károly osztályvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a 2019. évi „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat
(ÁPFE)” támogatásokról, a 2020. évi támogatások előkészítéséről és
ütemezéséről
Előadó:
Zellei Ágnes osztályvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a Magyar Horgász 2019. évi munkájáról és Szerkesztőség
2020. évi terveiről
Előadó:
Horváth Gy. Gábor főszerkesztő
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
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15.)

16.)

17.)

18.)

19.)

20.)

Tájékoztató a MAHOP státuszáról, a 2019-2020. évi támogatásokból
megvalósult, illetve folyamatban lévő projektekről (balatoni kövezések,
Közép-Tisza-vidéki halbölcső, Marcal és Rába folyó ívó- és ivadéknevelő
területek, döröskei élőhely-fejlesztés, MOHOSZ üzemeltetésben,
haszonbérletben lévő horgászati célú haltermelő vízterületek normatív
támogatása), a MAHOP következő ciklusának előtervezéséről, az ezzel
kapcsolatos feladatokról, a MOHOSZ támogatási intenzitási
státuszváltásáról
Előadó:
Téglás Sándor pályázati támogatási
referens
Dr. Dérer István főigazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a MOHOSZ tulajdonában lévő gazdasági társaságok
helyzetéről, 2019. évi beszámolóikról, a konszolidációs és ciklusszemléletű
eredményszemléletről
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Előterjesztés a MOHOSZ 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról,
javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására
Előadó:
Belovai Andrásné osztályvezető
Csizmár Erika igazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (13)]
Napirendi szavazás előtt: Könyvvizsgálói jelentés
Dévai Mária, könyvvizsgáló
Napirendi szavazás előtt: A Felügyelő Bizottság
beszámolója a MOHOSZ gazdálkodásának ellenőrzéséről,
egyben az FB 2019. évi munkájáról
Dudás Tibor, FB elnöke
Tájékoztató a MOHOSZ-OHSZK elkülönített szövetségi pénzalapjainak
szerkezeti módosításáról, feltöltéséről, az azokból nyújtott 2020-2021. évi
támogatási jogcímekről, a támogatások módjáról, intenzitásáról és
mértékéről, a támogatások nyilvánosságáról
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Javaslat a MOHOSZ OHSZK 2020. évi költségvetési létszámkeretének és
éves bértömegének elfogadására, tájékoztató az állománytábla
aktualizálásáról
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (13)]
Tájékoztató a 2020. évi könyvvizsgálói feladatellátással kapcsolatos
intézkedésekről
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (13)]
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Tájékoztató a 2020. évi intervenciós ponty III. felvásárlásról és telepítésről
Előadó:
Zellei Ágnes osztályvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
22.)
Tájékoztató a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai
programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás 2020." (NEA) pályázatról és a 2020. évi Magyar Falu
Programról, azok pályázatainak MOHOSZ támogatásáról és a tárgyi
horgászszervezeti pályázói együttműködés tapasztalatairól
Előadó:
Puskás Norbert alelnök
.ppt+szóbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
23.)
Javaslat a MOHOSZ 2020. évi költségvetésére
Előadó:
Belovai Andrásné osztályvezető
Csizmár Erika igazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (13)]
Szendvicsebéd
II. rész
24.)
Előterjesztés a Kajászói Halgazdaság további földterületeinek
megvásárlásával kapcsolatos OHSZK intézkedésekről
Előadó:
Molnárné dr. Mohai Katalin
osztályvezető
írásos előterjesztés, szóbeli kiegészítés
határozathozatal szükséges
25.)
Tájékoztató a „MOHOSZ minősített beszállítója” rendszer működéséről, a
működés eddigi tapasztalatairól
Előadó:
Zellei Ágnes osztályvezető
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
26.)
Az ÁSZF II. ÁFA törvény változás okán, 2020. július 1-től esedékessé vált,
3. sz. technikai módosítása
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásos előterjesztés
minősített többségű határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (14) c)]
27.)
Tájékoztató a 2021-2025. évi halgazdálkodási feladatokról, az
alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek egységes halgazdálkodási
terveinek előkészítéséről
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
28.)
Tájékoztató a Hhvtv. és egyes kapcsolódó jogszabályok őszi módosítására
vonatkozó javaslatcsomag benyújtási szándékáról, tartalmi elképzeléseiről
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
29.)
Tájékoztató a horgászszervezeti és horgász szankciós szabályzat
tervezett bevezetéséről
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
21.)
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30.)

31.)

Előadás
a
tagszövetségi
minta-alapszabály
bevezetésének
szükségességéről, felépítéséről, visszajelentés a tagszövetségi 1. körös
véleményekről; előterjesztés a választmányi és tagszövetségi elfogadás
ütemtervéről és módszertanáról
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásos előterjesztés
minősített többségű határozathozatal szükséges
[Asz. 7. § (14) e)]
Egyebek, kérdések és válaszok 15’ időkeretben
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Dr. Dérer István főigazgató

1.) napirend: Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés
között végzett munkáról, egyben az Elnökség 2019. évi munkájáról, valamint
tájékoztatás a rendkívüli járványhelyzet idején tett OHSZK intézkedésekről.
Dr. Szűcs Lajos: Kérem, hogy a számos napirendi pontra tekintettel segítsék aktív
részvételükkel a Választmány munkáját.
- Sportsikereink talán ismertek, ezekről a februári sportgálán részletesen is
beszámoltunk.
- A közfeladat-ellátás első működési évén vagyunk túl. A rendszer alapjai megfelelően
lettek felépítve. A működőképesség biztosított, az OHSZK szervezeti kialakítása
jelenleg is folyamatban van, az új munkatársak beépültek a szervezetbe, valódi
közösség kezd formálódni, igen jó színvonalú szakmaiság mellett.
- Az Agrárminisztériummal, a Miniszterelnöki Kabinetirodával, az Igazságügyi
Minisztériummal, valamint a Belügyminisztériummal a kapcsolat napi szintű,
rendszeres és konstruktív.
- Jelentős áttörést értünk el a MOHOSZ közjogi státusza kapcsán, erről a MAHOP
előterjesztésben külön is lesz szó.
- Szintén nagy eredmény a vízügyi egyeztetések kapcsán lezárult közjogi státusz
megállapítása a vagyonkezelői kötelezettségek oldaláról, így az OVF-MOHOSZ
megállapodás aláírása elől is elhárult az akadály.
- A sikerek mellett fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy kötelességünk az egységes
minőségi szolgáltatás a horgászok felé, legyen szó okmánykiadásról, vagy
vízkezelésről.
- Tény, hogy folyamatos támadásoknak is ki vagyunk téve. Több kisebb-nagyobb kör
szeretné megtörni az elért közösségi eredményeinket, gondoljunk csak a fogyatkozó
balatoni horgászhelyekre, az önkormányzati horgászati szabályozások kísérletére, a
horgász versenypályák indokolatlan díjtételeire, a gazdasági érdekek mentén
megjelenő, kereskedelmi halászattal kapcsolatos kárrendezési kérdések felszínen
tartására, vagy éppen a vendéglősök halbeszerzéssel kapcsolatos ötletelésére.
- A mi esetünkben is egyértelmű, hogy csak együtt, egy egységet képezve tudjuk
stabilizálni a kialakult rendszert, megvédeni az elért eredményeket, s ebben a
munkában mindenkinek részt kell vennie. Ha valakik nem értenek egyet a szervezet
céljaival és működésével azt először a saját közösségükben célszerű nyilvánosságra
hozniuk, a kritika mellé hozzátéve a vélt megoldási módot is. Merjünk büszkék lenni
az eredményeinkre, arra, hogy az ország legnagyobb civil szervezete vagyunk és arra
is, hogy a megbecsülés jeléül közfeladat-ellátására lettünk jogosultak!
Az elmúlt időszak munkájáról:
- Minden munkatársunknak szeretném megköszönni, hogy a legnehezebb időszakban
is (COVID-19) az OHSZK működése folyamatosan biztosított volt.
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- Ebben az időszakban volt az a túlzás nélkül történelmi intervenciós haltelepítés, mely
során közel 1200 tonna hal került kihelyezésre 324 helyre, 450 fuvarral és sok-sok
kolléga közreműködésével.
- Folyamatban van egy 3 éves OHSZK beszerzési, közbeszerzési terv elkészítése,
valamint kialakul az a rendszer, melynek eredményeként a horgászszervezetek
ugyanilyen időszakra megtervezhetik, hogy milyen támogatásra pályázzanak.
- A normatív támogatások mellett folyamatban van számos eszközbeszerzés
eredményének realizációja, majd következik az egyenruha, valamint a csónak és
csónakmotorok közbeszerzéseinek idei elindítása.
- Terveink szerint szeptember 15-ig megjelennek az őszi haltelepítési kiírások is,
ezekről és a már említett beszerzésekről szintén lesznek még napirendi pontok.
- Kiemelt feladat a szabályozások további egységesítése, erről még bőven lesz szó a
későbbiekben.
- Szeretném még megemlíteni a horgászsport hazai működésének sikerét, melynek
fokmérője, hogy a COVID-19 ellenére is várhatóan tovább fog növekedni az országos
bajnokságokon részt vevők létszáma.
- A közeljövőben tervezzük megrendezni a Horgászat Nagykövetei találkozót és az
Országos Halőri Versenyt is, bízom benne, hogy nem lesz rendezési akadály.
- Folytatódnak az új jogszabályi csomaggal kapcsolatos tárgyalások is, illetve
megkezdi munkáját a Halgazdálkodási Együttműködési Fórum (HEF), erről szintén
lesz tájékoztatás.
- Végül bejelentem, hogy a tervek szerint október 15-én sor kerül majd egy rendkívüli
választmányi ülésre, ahol remélhetőleg újabb eredményekről és emellett biztos, hogy
újabb feladatokról is be tudok számolni.
- Magyarország legnagyobb civil szervezetévé váltunk az elmúlt években a
megfeszített munkánk eredményének köszönhetően, de ne feledjék, hogy a
horgászszervezetek érdekei mellett legalább olyan fontos a horgászok érdekeinek
képviselete is!
Dr. Dérer István: Az országban kialakult veszélyhelyzet kapcsán több nem várt és nem
is tervezhető dolog került a felszínre. A legfontosabb, hogy a szabadidős horgászati
lehetőségek folyamatosan biztosítottak voltak. A kiküldött veszélyhelyzeti tájékoztatók
a Belügyminisztérium, Agrárminisztérium és az Operatív Törzs részéről előzetesen
már jóváhagyott rendelkezések alapján készültek. A települési önkormányzatok
részéről felmerülő ellenállásokat - mivel a halgazdálkodási vízterület talán a
halgazdálkodási hasznosítóé is - többségében sikeresen kezeltük. Az OHSZK napi
munkavégzése is folyamatos volt. Az ilyen helyzetek kezelése érdekében, az elrendelt
helyi intézkedésekről kiemelten fontos, hogy az OHSZK a jövőben is pontos
tájékoztatást kapjon.
Dr. Szűcs Lajos: A beszámolókkal kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
V-2/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség 2019. évi és 2020. évi időszaki munkájáról
szóló beszámolót, illetve a járványhelyzeti OHSZK intézkedésekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
2.) napirend: A Biharugrai Halgazdaság Kft. speciális jogállású tagfelvételi
kérelmének elbírálása.
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Dr. Szűcs Lajos: A kiküldött írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy
észrevétel? Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat
elfogadását.
V-3/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára az Alapszabály 8. § (10) bekezdés
b), valamint a 7. § (14) bekezdése b) pontja alkalmazásával a Biharugrai Halgazdaság
Kft. speciális jogállású tagként történő belépését 2020.08.18-i hatállyal elfogadja. A
speciális jogállású tag elfogadja, hogy tagsági jogviszonyával kötelezettséget vállal a
Horgászszövetség Alapszabályának és a Választmány-, valamint az Elnökség
határozatainak betartására. A speciális jogállású tag elfogadja, hogy a MOHOSZ a
2021. decemberi választmányi ülésen értékeli az együttműködést s a teljesítés
függvényében ekkor egyben jogosult a tagság 2021.12.31-i hatállyal történő
felmondására, vagy annak megerősítésére.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
Puskás Nándor: Biharugra Békés megyében található. Elsősorban Békés és HajdúBihar megyébe szállítunk halat. A vevőink megelégedettségére, nagy erőket fordítunk
a pontyon kívüli fajok kiszolgálására is, különös tekintettel a süllő és keszegfélék
vonatkozásában. A tagszervezetekkel való sikeres együttműködésben bízva
megköszönöm a tagfelvételt.
3.) napirend: Előterjesztés a Fővárosi Törvényszéken 2020.01.27-én bejegyzett
MA-HAL Marketing Nonprofit Kft. megalakulásáról, céljáról, MOHOSZ
résztulajdonáról.
Dr. Szűcs Lajos: A MOHOSZ és a MA-HAL által közösen létrehozott Kft.
megalapításával tevőlegesen is kapcsolódni szeretnénk a „fogyasszunk minél több
halat” ágazati termék-marketinghez. A kiküldött írásos anyaggal kapcsolatban van-e
kérdés vagy észrevétel? Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a
határozati javaslat elfogadását.
V-4/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya visszamenőlegesen jóváhagyta a 2020. január 27-ei
bejegyzésű MA-HAL Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását
és egyben hozzájárult a Magyar Országos Horgász Szövetség 33%-os tulajdonosi
részesedésével járó 1.000.000 forint összegű jegyzett tőke biztosításához.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
4.) napirend: Tájékoztató a Magyar Hidrológiai Társaságban létesített tagságról.
Dr. Szűcs Lajos: A kiküldött írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy
észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt.
5.) napirend: Tájékoztató az OVF-MOHOSZ együttműködési megállapodás
előkészítéséről.
Dr. Szűcs Lajos: Az OVF-MOHOSZ együttműködési megállapodás már elkészült, az
aláírást követően erről részletesebben is beszámolunk majd a Választmánynak.
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Dr. Dérer István: Három és fél éves egyeztetési folyamat eredményeképpen kerülhet
sor az aláírásra. Kardinális kérdés volt, hogy a „közérdek mértékét meghaladó”
igénybevétel kapcsán a vízügy a pénzügyi követeléseit - ezen jogcímen a 2016. évi
horgászszervezeti kifizetés 186 MFt volt - arra alapozta, hogy a horgászattal az
általánosan elvárhatónál nagyobb terhelést teszünk a vízpartokra. A másik téma a
halgazdálkodók vízbérleti díjának megállapítása, mely törvényi szabályozás általunk
is kezdeményezett, támogatott változásának következtében időközben a töredékére
csökkent. Új fejlemény, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től az OVF
főigazgatója felé megérkezett az állásfoglalás, mely értelmében a horgászattal
kapcsolatos feladatok ellátása közfeladat, a horgászszervezetek ebben
közreműködnek, ezért ezen jogcímen bérleti díjat a vízügyi igazgatóságok jogszerűen
nem kérhetnek, mely állásfoglalás majd beépül a megállapodásba. Az aláírt
megállapodást mindenki meg fogja kapni azzal, hogy a helyi megállapodást kössék
meg az OVF-MOHOSZ megállapodás erre mutató pontja szerint. A kapcsolattartási
záradék értelmében a kiemelt ügyek megoldásra kerülnek, ill. 2-3 havonta sor kerül
majd egyeztetésekre.
6.) napirend: Tájékoztató a 2019. évi MOHOSZ tagszervezeti és tagszervezeti
egyesületi tagi, valamint a regisztrált, az MHK-t kiváltó és az állami
horgászjegyet, turista állami horgászjegyet váltó horgász létszámokról, a
várható 2020. évi tendenciákról.
Dr. Dérer István: Kiemelném, hogy jelen pillanatban harmonizál egymással a
jogszabály állami horgászjegyi rendelkezése és az ESZH szabályozása, mindkét
körnek ugyanazon kötelezettséget kell teljesíteni. A bonyolult rendszernek két oka van,
a kötelező tagság és a kb. 1%-ot kitevő kedvezményes területi jegyekkel kapcsolatos
ügyviteli és fejlesztési feladatok megsokszorozódása. A hat év utáni állami
horgászjegyes díjemelés jutalék ága normatív támogatásként lett elfogadva a
közfeladati ágon. A HORINFO rendszerben a jogosultsággal rendelkezők a saját és
az alá tartozó szervezetek adatait láthatják. Láthatóak azonban olyan dolgok is,
amelyek nem illeszkednek (pl. jogviszony igazolások) a normál ügymenetbe. Az
ellenőrzésekkel kapcsolatban 2021-től drasztikus változások következnek be. A
szankciós szabályzat elkészültét követően lehet számítani a következményekre is (pl.
fiktív elszámolások esetében). Ebben az évben újra dinamikusan emelkedett a
regisztrált horgászok száma. Ezen horgászlétszám megtartása kihívás lesz, ennek
érdekében ösztönzésképpen több dolgot tervezünk. Ezek egyike a világkiállításon való
részvétel kapcsán pl. sorsolás az állami horgászjegy vásárlásának tényére alapozva.
Kiemelném a turista horgászjegyek számának emelkedését is. Az EUSTAT jelentés
kapcsán le kellett adnunk, hogy a fogási adatok feldolgozása hogyan történt. Most
először van olyan kimutatásunk, melyben látható pl. a horgásznapok száma,
kishalászok fajlagos fogásai a horgász fogásokkal összehasonlítva, a tendenciák. A
nagy egyenlőtlenségek kiküszöbölésének érdekében szigorú ellenőrzések várhatók a
jövőben és a támogatások elosztásánál is figyelembe fogjuk venni ezeket.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel, nem volt.
7.) napirend: Tájékoztató a horgászvizsgáztatás 2019-2020. évi tapasztalatairól és
kifizetéseiről, a tárgyi statisztikai adatokról, valamint az elektronikus állami
horgászvizsgáztatás folyamatban lévő bevezetéséről.
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Dr. Dérer István: Kiegészítésként elmondanám, hogy Pálinkás Imre Pál
kirendeltségvezetői kinevezése időközben megtörtént, s új munkakörében a kajászói
tógazdaság felügyeletét és központi közfeladatokkal kapcsolatos egyes kiemelt
feladatokat is ellátja. Sok sikert kívánok a munkájához!
Dr. Szűcs Lajos: A horgászvizsgáztatás rendszerének kialakítása is egyik
sikertörténetünk és kérek mindenkit, hogy ezt a jó rendszert jól használja ki.
Dr. Dérer István: A NÉBIH-től megkaptuk az új vizsgarendszer elfogadásáról szóló
levelet és hamarosan a weblapjukon is közzétételre kerül. A vizsgáztatást támogató
eszközök kérdésére az októberi választmányi ülésen visszatérünk (pl. ellenőri modul
alkalmazására is alkalmas tablet-ek), várhatóan szeptemberben elindulhat az oktatás
is. A vizsgára jelentkezők, de meg nem jelenők esetében keressük a lehetséges
szankciókat.
8.) napirend: Tájékoztató a 2019. évi fogási adatokról, azok HORINFO
feldolgozásáról és a 2020. évi ezzel kapcsolatos feladatokról.
Dr. Dérer István: A kiküldött anyag alkalmas arra, hogy elgondolkozzunk bizonyos
összefüggéseken, illetve alkalmas arra, hogy ezen összefüggéseket tudjuk
szolgáltatni egy-egy állami, kormányzati szereplőnek. Jelen esetben Magyarországon
több ponty kerül telepítésre a természetes vizekbe, mint amennyit a horgászok
kifognak. Két megközelítés létezik: 1.) A kereskedelmi halászokkal ellentétben mi jóval
több halállományt teszünk a vizekbe. 2.) Felvetődik a telepítéseknél a „papírhalazás”
ténye vagy az, hogy a kifogott halak jelentős számban esetleg nincsenek beírva a
fogási naplókba. Az ellenőrzések során a fogások, fogási napok rögzítése kapcsán ez
a téma a további adattisztítás igényével vissza fog köszönni. A jelenlegi jogszabályban
hat hal kivételi mód szerepel (horgászfogás, szelekciós fogás, rekreációs halászfogás,
ökológiai célú, szelektív halászat, halászati engedélyes halfogás továbbnevelésre,
bemutató halászat). El kell addig jutni, hogy az egész ágazat minden halkivételre valós
adatokkal rendelkezzen. A NAIK is sajnos közzétett olyan telepítési, fogási, ill.
haltermelési adatokat, amelyek valóságtól távol állnak. A fogási naplók 95%-ának a
86%-a került fogási adatként rögzítésre a HORINFO-ban. A horgász számosság
növekedésével arányban 6%-kal növekedett a fogás (reál értékben 20-25%-os
növekmény). A jelenlegi halfogás 4997 tonna, 7,2 millió horgásznap, egy horgász
átlagban megközelítőleg 16 napot horgászik és 16 kg halat visz el. A halfajonkénti
elviteli adat az anyagban részletesen bemutatásra került. A rekreációs halászok 65,4
tonna halat fogtak ki, 1011 fő regisztrált halász van az országban. Szelekciós
halászatnál a törpeharcsa legnagyobb mennyisége a Tisza-tóból került kifogásra
(89%-a az éves fogásnak). A termelési célra kivett anyahalak adatszolgáltatása nem
megfelelő. A MA-HAL-al közösen felállításra kelül a törvényi kötelezettségen alapuló
monitoring rendszer. A vízből kivett hal összesen 5282 tonna volt, ebből
megközelítőleg 5000 tonna volt a horgászfogás (0,1%-a turista-, 1,2%-a rekreációs
halászfogás, 4,2%-a ökológiai halászat). Az összesen 4089 tonnás telepítés a 469
horgászszervezet 789 vízterületéről beérkezett 4924 db előzetes bejelentésből és
3400 db realizációból tevődik össze. A 2019. évi fogási, telepítési és horgászati
adatszolgáltatás jobbnak mondható a korábbi NÉBIH felé irányuló adatszolgáltatásnál.
Dr. Szűcs Lajos: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a telepítéssel kapcsolatos
tájékoztató egyrészt beszámolási kötelezettségünk a tagjaink irányában, másrészt
annak érdekében történik, hogy komolyan vegyenek bennünket, ezért a
pontatlanságot nem engedhetjük meg magunknak.
11

9.) napirend: Tájékoztató az összevont (országos) területi jegyek 2019. évi
bevételeiről, a bevételek felosztásáról és azok kifizetéséről, a rendszer 2020. évi
változásairól, előterjesztés a „nyaralóhajós” összevont (országos) területi
jegyek bevezetéséről.
Dr. Szűcs Lajos: A kiküldött írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy
észrevétel? Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat
elfogadását.
V-5/2020. sz. határozat:
A Választmány elfogadta a MOHOSZ összevont (országos) területi jegyrendszer
részeként az ún. „nyaralóhajós” területi jegyek bevezetéséről szóló előterjesztést,
benne a jegytípusok árait és azok forgalmazásának 2020. szeptember 1-től történő
elindítását azzal, hogy az elszámolás és a bevételek elosztásának rendszere az
összevont (országos) területi jegyrendszer elemeinek általános elszámolási elvei
szerint történik.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
10.) napirend: Tájékoztató a HUNOP 2019. évi teljesítéséről, a 2020. évi
tagszövetségi, egyesületi pályázati lehetőségekről.
Dr. Szűcs Lajos: A HUNOP tavalyi éve nagyon sikeres évnek mondható. A kiküldött
írásos tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés, észrevétel
nem volt.
11.) napirend: Tájékoztató a horgászsport 2019. évéről, a 2019-2020. évi
fenntartási és fejlesztési támogatásokról (Maty-ér, Alcsi-sziget), információk a
magyar horgász versenysport 2020. évéről és a 2021. évre tervezett
magyarországi világversenyekről.
Ambrus Tibor: Szeretném kihangsúlyozni, hogy a magyar versenysport a világ
élvonalában van továbbra is. A 2019-es év kiemelkedő volt (3 arany-, 3 ezüst-,1
bronzérem). Évről évre több versenyző vesz részt versenyeinken, több versenyzői
engedélyt váltanak ki, ami elmondható az idei évről is a vírus ellenére (+250 db). Egyre
több világbajnokság rendezési jogát kapja meg hazánk, 5 évre előre évente 3-4
világbajnokság jön Magyarországra. 2020-ban célunk, hogy minél több országos
bajnokságot meg tudjunk rendezni. Éves szinten 1500-1600 élversenyző vesz részt
versenyeinken. A „Team Hungary” Magyar Csapat támogatóinak köre, a támogatások
összege is nő. Nincs verseny jó minőségű pályák nélkül. Sikerként könyvelhetjük el a
NSK-MOHOSZ együttműködési megállapodásának aláírását a szegedi Maty-éri
versenypálya használatáról, a Velencei-tó esetében ez még nem sikerült. Kisebb
fejlesztések zajlanak, illetve zajlanak majd pl. a Látóképi víztározó, az Alcsi-szigeti
versenypálya, a Kunhegyesi versenypálya, a Maconkai-víztározó vonatkozásában, s
remélhetőleg a Deseda esetében is sikerül a beruházás megvalósítása.
Dr. Szűcs Lajos: A MOHOSZ életében mindez egy sikertörténet. A tájékoztatóval
kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt.
12.) napirend: Tájékoztató a HEFFA, a HETTA, valamint az ÜSZFA terhére történő
2019-2020. évi beszerzésekről, a 2020. évi támogatások előkészítéséről és
ütemezéséről, a folyamatban és előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárásokról.
12

Ladányi Károly: Folyamatban van a közbeszerzési eljárás lezárását követően a
szolgálati járművek és tartozékaik átadása. Hátra vannak még az utánfutók
(szeptember első két hetében kerülnek átadásra) és a jármű felépítmények
(legkorábban szeptember második felében kerülnek átadásra). A halőri egyenruhák
igényfelmérése folyamatban van, de kevés visszajelzés érkezett ezidáig. A HOHA
adatbázis frissítésére kiküldött táblázatot is minden esetben kérjük visszaküldeni, mert
támogatásokban csak a visszaküldők részesülhetnek.
Dr. Dérer István: Gördülő tervezésről - 3 éves beszerzési tervről - van szó, ennek
lényege, hogy a főállású halőr esetében 100%-os támogatással megkapja az
alapfelszerelést, első évben 12 havi kihordási idővel rendelkező pl. pólók cseréje,
második évben a 24 havi kihordási idővel rendelkező pl. nadrágok cseréje történik
meg, majd a hároméves ciklus lejártával újra indul a folyamat. Az Országos Halőri
Versenyen terveink szerint bemutatásra kerülnek az elképzelt ruhák, tavaszra pedig
átadásra kerülhetnek a közbeszerzési eljáráson befutó konkrét halőri ruhák. Mindenkit
kérünk, hogy az adatszolgáltatást vegyék komolyan.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
13.) napirend: Tájékoztató a 2019. évi „Állománypótlási és Fejlesztési
Célelőirányzat (ÁPFE)” támogatásokról, a 2020. évi támogatások előkészítéséről
és ütemezéséről.
Zellei Ágnes: A 2020. évi „kárókatona gyérítésének elősegítése a lőszerbeszerzés
támogatásával” pályázat kiírásra került. A haltelepítési pályázatok előkészítése is
folyamatban van. Kiírásra kerül a „standard és preferált őshonos halfajok telepítése,
visszatelepítése”. Aki az intervenciós haltelepítésben részesült, annak 10%-al
magasabb önrésszel kell számolnia, amennyiben pályázatot nyújt be. Külön pályázati
kiírás készül azoknak, akik jogosultak lettek volna, de kimaradtak az intervenciós
telepítésből vagy nem állami tulajdonú vízterület hasznosítójaként nem voltak
jogosultak. A „vis major halpusztulás részleges kárenyhítése állománypótlással”
pályázatot is szét kívánjuk választani a halpusztulás és az extrém esőzések miatti
gátszakadás, hal elúszás miatt. A szeptember 15-re tervezettnél előbb szeretnénk a
kiírásokat elkészíteni amennyiben a feltételek letisztázódnak. A haltelepítési
pályázatoknál együttműködve a haltermelőkkel, speciális jogállású tagokkal és a
minősített beszállítóinkkal, részben irányítottan adnánk a támogatásokat, ennek
érdekében a haltermelők felé az igényfelmérés már kiküldésre került.
Dr. Dérer István: Akik a horgászszervezeti rendszerünkben halgazdálkodók, de nem
állami vízen gyakorolják tevékenységüket azok részesüljenek valamilyen
kompenzációban. Külön kategóriában, a MOHOSZ közvetlen hasznosításában lévő
haltermelő egységekből az ehhez szükséges háromnyaras pontyot biztosítani fogjuk
és az intervencióhoz hasonlóan történik a szállítás. Amennyiben az intervencióban
részt vettek és vállalás alapján ezen túl az éves 80%-os telepítési tervet elérik, a
korábbinál 10%-kal kisebb pályázati intenzitással, de újra pályázhatnak a MOHOSZ MA-HAL őszi ármegállapodásban szereplő ár és arányszám szerint (85% ponty, 10%
egyéb hal és 5% ragadozó, harcsa is). A támogatási ár a MOHOSZ - MA-HAL
középárig értendő. A támogatásokra szánt összeg 150 MFt. A Balaton „zártkapus”
rendszere miatt, halegészségügyi kockázat okán csak saját termelésű halat tehetnek
a vízbe. Most lesz az első részlete annak a plusz haltelepítésnek, amit vállaltunk az
állami intervenció kapcsán.
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Ez a plusz halmennyiség az amúgy is igen jelentős halállományt még tovább erősíti
majd. A Balatonból a telepítéshez képest kétszer annyi pontyot fognak ki, ami azt
mutatja, hogy a tónak nagyon jó ökológiai állapota és a haltermelő képessége.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
14.) napirend: Tájékoztató a Magyar Horgász 2019. évi munkájáról és
Szerkesztőség 2020. évi terveiről.
Dr. Szűcs Lajos: Megköszöni a szerkesztőség munkáját. A Magyar Horgász nagyon
fontos hírközlő szerepet tölt be. A közfeladat-ellátási feladatainkból adódóan horgász
közlönyként is funkcionál mindenki számára. A kiküldött tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt.
15.) napirend: Tájékoztató a MAHOP státuszáról, a 2019-2020. évi támogatásokból
megvalósult, illetve folyamatban lévő projektekről (balatoni kövezések, KözépTisza-vidéki halbölcső, Marcal és Rába folyó ívó- és ivadéknevelő területek,
döröskei élőhely-fejlesztés, MOHOSZ üzemeltetésben, haszonbérletben lévő
horgászati célú haltermelő vízterületek normatív támogatása), a MAHOP
következő ciklusának előtervezéséről, az ezzel kapcsolatos feladatokról, a
MOHOSZ támogatási intenzitási státuszváltásáról.
Dr. Dérer István: A jövőnk szempontjából nagyon fontos a MOHOSZ jogi státuszának
elismerése. Mostantól a MAHOP Irányító Hatósága a 100%-os támogatási
intenzitással finanszírozza a MOHOSZ részére a pályázatokhoz tartozó támogatást,
mely az EU-ban is egyedülálló. Az eddigi 50%-os MAHOP önrésszel szemben pl. a
Balatonon elvégzett kövezésre befizetett 250-300 MFt felosztható lesz más
pályázatokra, egyenruhára stb. A MA-HAL és a MOHOSZ javaslatot tett a következő
évi MAHOP forrásfelosztásra, melyben Magyarország az országok közti
forrásfelosztás kapcsán kedvező pozíciót ért el s ebből az következik, hogy a MAHOP
főösszege várhatóan nőni fog. A természetes vizek rehabilitációjára fordítható forrás a
következő ciklusban így remélhetőleg megduplázódik. A jogszabály szerint 100%-os
intenzitású támogatást csak a MOHOSZ kaphat, s ez új típusú együttműködést igényel
majd.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
16.) napirend: Tájékoztató a MOHOSZ tulajdonában lévő gazdasági társaságok
helyzetéről, 2019. évi beszámolóikról, a konszolidációs és ciklusszemléletű
eredményszemléletről.
Csizmár Erika: Ezt a napirendi pontot azért kívántuk a Választmány elé terjeszteni,
mert a MOHOSZ eredményességét befolyásolják a tulajdonában, illetve többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaságok eredményei is. Szerettük volna, hogy
rálátásuk legyen a három gazdasági társaság 2019. évi eredményére, ill. felhívni a
figyelmet, hogy a 2020-as évről már egy más szemléletmódú, ún. konszolidált
beszámolót is készítenénk. A jogszabályoknak megfelelően bemutatjuk, hogy mi a
MOHOSZ eredménye és hogyan befolyásolja a gazdasági társaságok eredménye azt.
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Dr. Dérer István: Az átlátható adatközlés a célunk. A MOHOSZ beszámolója 3
egymással átfedő részből áll, a sportági szakszövetségi beszámolóból (EMMI felé), a
közfeladat-ellátási beszámolóból (AM felé), valamint a MOHOSZ működéséről szóló
civil szervezeti beszámoló. A megvalósítandó célok érdekében lettek alapítva a
szervezet részét képező gazdasági társaságok is. A mi megbízatásunk arról szól, hogy
5 éves gazdasági ciklus alatt a cégcsoport egésze teljesítse az elvárt feladatokat és
ne termeljen veszteséget.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
17.) napirend: Előterjesztés a MOHOSZ 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról, javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására.
Belovai Andrásné: A 2013. évtől a szövetség gazdálkodása minden évben
nyereséges volt. Megállapíthatjuk, hogy szövetségünk a 2019. évben is
eredményesen gazdálkodott, vagyona folyamatosan nő, pénzügyi helyzete stabil.
Csizmár Erika: A könyvvizsgáló egészségügyi állapotára hivatkozva nincs jelen, de a
jelentést tartalmazta a kiküldött anyag.
Dudás Tibor: Köszönti a megjelenteket. A Felügyelő Bizottság (FB) évente beszámol
a Választmánynak a MOHOSZ működéséről és a saját munkájáról. A kiküldött írásos
anyaghoz nem kívánok hozzáfűzni mást. Nagyon örömteli, hogy az idei évben időben
megkaptuk az előterjesztéseket és az írásos anyagokat. Az alaposan előkészített,
nagy mennyiségű anyag tükrözi az OHSZK munkáját. A MOHOSZ 2019. évi
beszámolóját a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja. Megköszönöm a FB
nevében az OHSZK veszélyhelyzetben végzett, jól ütemezett, jól szervezett munkáját,
valamint az intervenciós haltelepítésben részt vett munkatársak áldozatos munkáját.
A napirendek számosságát tekintve azt mondanám, hogy „néha a kevesebb több” és
javasoljuk, hogy több tárgyalási időt kellene fordítani a határozattal záruló
napirendekre.
Dr. Szűcs Lajos: Ez egy különleges év volt, amire senki nem volt felkészülve. Az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés, észrevétel nem
volt.
V-6/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a független könyvvizsgáló
jelentése és a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében, az Elnökség javaslatára
2.006.766 eFt eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 2.179.230 eFt bevételi és
1.805.057 eFt kiadási főösszeggel, 374.173 eFt realizált halmozott eredménnyel
elfogadott.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
18.) napirend: Tájékoztató a MOHOSZ-OHSZK elkülönített szövetségi
pénzalapjainak szerkezeti módosításáról, feltöltéséről, az azokból nyújtott 20202021. évi támogatási jogcímekről, a támogatások módjáról, intenzitásáról és
mértékéről, a támogatások nyilvánosságáról.

15

Dr. Dérer István: A kimutatás tartalmazza a tagszövetségek részére támogatásként
adott jogcímeket. A támogatási rendszer elemei: közvetlen szövetségi céltámogatási
alapok, előirányzatok (HUNOP, HSTFP, HEFFA, HEFTA, ÜSZFA, KIRE, ÁPFE,
BÖBE, KÖTE). A 2020. évi támogatási keretösszeg 1 112 429 eFt. A tervek szerinti
dinamikusabb és demokratikusabb működésünket teszi majd lehetővé, hogy
valamennyi alaphoz egy szakbizottság lesz hozzárendelve, s az ő feladatuk az
igényfelmérés, törvényi előírások figyelembevételével a szelektálás, rangsorolás, az
előkészítés a döntéshozatalra. A következő választmányi ülésre tervezett anyag
tartalmi elemei az alap meghatározása, az alapon belüli támogatási jogcímek OHSZK
felelőssel, az alapban az aktuális forrás mennyisége, a pályázatokról szóló
tájékoztatás, az, hogy melyik szakbizottság az illetékes, illetve melyik alap melyik
közfeladat-ellátást (23 közfeladat) milyen intenzitással támogatja. Tágítani kívánjuk a
lehetőségeket a pályázati alkalmasságra is. Aki befizet, pályázhasson. A
horgászszervezeteknek nyújtott támogatásokról információt egy tervezett applikáció
segítségével szerezhetnek majd a horgászok, ide 2016-ig visszamenőlegesen
feltöltésre kerülnek majd az adatok.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
19.) napirend: Javaslat a MOHOSZ OHSZK 2020. évi költségvetési
létszámkeretének és éves bértömegének elfogadására, tájékoztató az
állománytábla aktualizálásáról.
Csizmár Erika: Kérem a Választmányt, hogy az OHSZK 2020. évre tervezett 56 fős
létszámkeretét a hozzá tartozó bérkerettel hagyja jóvá. A javaslattal kapcsolatban vane kérdés vagy észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt.
V-7/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a MOHOSZ OHSZK 2020. évi
költségvetési létszámkeretének és éves bértömegének meghatározásáról szóló
előterjesztést, melynek alapján a létszámkeretet 56 teljes munkaidős státuszban határozta
meg, melyből közfeladat-ellátásra 26 státuszt (ebből: központi 22, központi sportági
szakszövetségi 2, területi 2), szövetségi feladatellátásra 30 státuszt (ebből: központi 12,
központi sportcélú 1, területi 17) nevesített, egyidejűleg a létszámkerethez tartozó éves
bértömeget szociális hozzájárulási adó nélkül 317.207 eFt főösszegben jóváhagyta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
20.) napirend: Tájékoztató a
kapcsolatos intézkedésekről.

2020.

évi

könyvvizsgálói

feladatellátással

Dr. Szűcs Lajos: Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem szavazzon.
V-8/2020. sz. határozat:
A Választmány a 2020. évi könyvvizsgálói tevékenység biztosítása érdekében
hozzájárul, hogy a MOHOSZ OHSZK a horgászszövetség számára összességében
legelőnyösebb ajánlatot adó szolgáltatóval a 2020. évi üzleti évre vonatkozó
könyvvizsgálói tevékenységre 1.500.000 Ft+ÁFA keretösszegig szerződést köthessen
azzal, hogy a nyertes könyvvizsgáló személyéről (ideértve a gazdasági társasági
formát is) és konkrét díjazásáról a Választmányt a döntés utáni első ülésen tájékoztatni
szükséges.
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(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
21.) napirend: Tájékoztató a 2020. évi intervenciós ponty III. felvásárlásról és
telepítésről.
Dr. Szűcs Lajos: Köszönjük a telepítésben részt vett kollégák munkáját. Nagyon sok
tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Dr. Szűcs István: A MA-HAL és a magyar akvakultúra ágazat nevében szeretnénk
megköszönni a sikeres akciót. Érdekesség, hogy adataink szerint a Látóképivíztározón az intervenciós telepítés 100%-át kifogták már a horgászok. Mint a
horgászegyesületeknek, mint a haltermelőknek is nagyon nagy segítség volt az
intervenció.
22.) napirend: Tájékoztató a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy
szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására
fordítható összevont támogatás 2020." (NEA) pályázatról és a 2020. évi Magyar
Falu Programról, azok pályázatainak MOHOSZ támogatásáról és a tárgyi
horgászszervezeti pályázói együttműködés tapasztalatairól.
Puskás Norbert: A NEA program keretében lehetőség nyílt a kisebb egyesületek
részére egyszerűsített pályázat benyújtására. Az 5 mFt alatti árbevételű szervezet
esetében a MOHOSZ felvállalta a pályázat elkészítését. 89 szervezet küldte be
anyagát, ebből 22 egyesületnek nem lehetett elkészíteni, 67 egyesületnek viszont
elkészítésre került a pályázata, akik meg is nyerték a támogatást. A nyerteseknek csak
bruttó 24.000 forintos, a pályázat szabályos elszámolására irányuló költsége,
kötelezettségvállalása van, így a szabadon felhasználható összeg egy pályázóra 176
eFt. Az állami támogatásokra való pályázat lehetőség és nem kényszer, amit
tudatosítani kellene a szervezetekkel. Az idei évben 300 000 forintra emelkedik a
Miniszterelnökség által kiírt pályázati forrás. A második pályázati lehetőség a Magyar
Falu Program Falusi Civil Alap, melyre az 5000 fő alatti települések pályázhattak. A
beküldött adatlapokat elindítottuk a pályázaton (ingatlan beruházási, felújítási,
gépjárműbeszerzési, eszközbeszerzési, programszervezési támogatás). A pályázó
egyesületek által elnyerhető támogatási összeg 41 MFt. A pályázati pénzek
elszámolásának szigorú adminisztratív követelményei vannak. A MOHOSZ
pályázatain kívül külső pályázati forráshoz jutással is igyekszünk segíteni a
horgászszervezetek fejlődését, amennyiben készek az együttműködésre a saját
fejlődésük érdekében.
Dr. Szűcs Lajos: A MOHOSZ tagság nem kötelező annak, aki nem ért egyet az
elvekkel, előírásokkal, adminisztrációs terhekkel. Megköszönöm a munkacsoport
munkáját. Megjegyzem, hogy segíteni csak annak lehet, aki maga is akarja azt.
23.) napirend: Javaslat a MOHOSZ 2020. évi költségvetésére.
Csizmár Erika: Úgy gondolom, hogy határidőn belül megküldtük a beszámolót,
melyben megérthetőek a költségvetés tervezés alapelvei. Kérném a javaslatunk
elfogadását.
Dr. Dérer István: A főösszegben szerepel az intervenciós telepítés 800 MFt-os
támogatási összege is.
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A 362 258 eFt-os egyenleg súlyos felelőséget ró ránk a feladatellátás szempontjából.
A célok elérését és működésünket semmi sem veszélyezteti.
Gecse Lajos: A Tihany-sajkodi ingatlan ügye, hogy áll?
Dr. Dérer István: Az MTÜ-s forrásokhoz még nem tudunk hozzájutni. Egyeztetések
folynak az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztossal egy együttműködési
megállapodás megkötésére. A MOHOSZ közfeladat-ellátási státusza okán
vagyonkezelői jogot szerezhet egy állami tulajdonú ingatlanon (lsd. Döröske). A kikötői
használati jog megújításához szükséges a jég által tönkretett móló helyreállítása, több
millió forintért, ezt követően lehet csak a hosszú távú használati jogról tárgyalni.
Elgondolkodtató a fontossági sorrend, hogy az üdülő mielőbbi felújítása, fejlesztése a terület nagysága okán soha nem fog nyereséget termelni, - több százmillió forintos
saját forrás felhasználásával a fontosabb, vagy a horgászszervezetek további és
mielőbbi fejlesztése, szintre hozása. Ügyelünk arra, hogy minden létező jogszabályt
betartsunk a fejlesztésekkel kapcsolatban.
Dr. Szűcs Lajos: Nem kívánjuk elkótyavetyélni az ingatlant. A javaslattal kapcsolatban
van-e kérdés vagy észrevétel? További kérdés, észrevétel nem volt.
V-9/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Horgászszövetség 2020. évi
költségvetési tervét, melyet 3.880.230 eFt bevételi és 3.517.971 eFt kiadási
főösszeggel, 362.258 eFt egyenleggel elfogadott, egyben felhatalmazza az Országos
Horgászszervezeti
Szolgáltató
Központot
a
főösszegen
belüli
évközi
átcsoportosításokra, valamint kötelezi költségvetés módosítás benyújtására a bevételi
főösszeg év végi várható 10%-os elmaradása, illetve a kiadási főösszeg 10%-os
túlteljesítése esetén.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
24.) napirend: Előterjesztés a Kajászói Halgazdaság további földterületeinek
megvásárlásával kapcsolatos OHSZK intézkedésekről.
Dr. Dérer István: A kajászói viszonyokat megvizsgáltuk és megállapításra került, hogy
teljes technológiai rekonstrukció (kotrás, gépesítés) szükséges ahhoz, hogy egyáltalán
nulla körüli eredményt produkálhassunk. Megkerestük a tulajdonosokat a területek
felvásárlásának céljából és 925 eFt/ha összegre tettünk ajánlatot, melyet jelentős
részük előzetesen elfogadott. Az volt a célunk, hogy megszerezzük a többségi
tulajdont és a következő MAHOP ciklusból majd végrehajtjuk a szükséges
fejlesztéseket, ezt viszont kizárólag biztos garanciális háttér mellett tesszük csak meg.
Később az egyik földrészleten az egyik tulajdonos élve az elővásárlási jogával
bejelentette, hogy az adott ingatlanon meg kívánja vásárolni mindenki résztulajdonát.
Amennyiben nem tudunk többségi tulajdont szerezni, akkor lehetséges, hogy
kivonulunk az itteni haltermelésből, másik lehetséges konstrukció, hogy éves fix
haszonbérletért, más konstrukcióban folytatjuk tovább e tevékenységünket.
Dr. Szűcs Lajos: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
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V-10/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya jóváhagyta a Kajászói Halgazdaság földterületeiben
történő MOHOSZ többségi tulajdon megszerzésére irányuló, a piaci viszonyokhoz
igazodó összegű, bruttó 925 eFt/hektár +10% keretösszegben az adásvételi
szerződések megkötését azzal, hogy ettől történő eltérés esetén az Elnökség döntése
szükséges.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
25.) napirend: Tájékoztató a „MOHOSZ minősített beszállítója” rendszer
működéséről, a működés eddigi tapasztalatairól.
Dr. Szűcs Lajos: Az írásos tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
26.) napirend: Az ÁSZF II. ÁFA törvény változás okán, 2020. július 1-től
esedékessé vált, 3. sz. technikai módosítása.
Csizmár Erika: Július 1-től változott az ÁFA törvény, alapvetően a számlázási
szabályok vonatkozásában. Az ÁSZF II. és a bizományosi, valamint a forgalmazói
szerződések technikai módosítása szükségessé vált. Az előterjesztés tartalmazza a
normaszövegeket.
V-11/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta és elfogadta a Bizományosi és Forgalmazási
Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF II.) az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 2020. július 1-jétől hatályba lépett, a számlakibocsátásra
vonatkozó új jogszabályi rendelkezései miatt szükségessé vált 3. sz., technikai
módosítását, melynek hatályba lépése visszamenőlegesen 2020. július 1. Elrendeli az
OHSZK számára a bizományosi szerződések, valamint a tagszövetségek számára a
forgalmazói szerződések 30 napon belül végrehajtandó módosítását.
(A határozatot a testület egyhangúan, 55 igen szavazattal fogadta el.)
27.) napirend: Tájékoztató a 2021-2025. évi halgazdálkodási feladatokról, az
alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek egységes halgazdálkodási terveinek
előkészítéséről.
28.) napirend: Tájékoztató a Hhvtv. és egyes kapcsolódó jogszabályok őszi
módosítására vonatkozó javaslatcsomag benyújtási szándékáról, tartalmi
elképzeléseiről.
Dr. Dérer István: A szervesen összetartozó két napirendről egyszerre beszélnék. A
nagy vizeknél most járnak le az öt éves halgazdálkodási tervek. Tervezzük a nagyobb
vizeknél (Duna, Tisza) az egységes horgászrend kialakítását, ennek előkészítése a
területileg illetékes alelnökök bevonásával történik. A mostani jogalkotásnál kiemelt
napirendi pont a halgazdálkodási terv tartalmának jóval kógensebb módon való
meghatározása a jogszabályokban, mely a tervek szerint január 1-jén lép életbe. A
halgazdálkodási terv ne terjeszkedjen túl olyan dolgokon, amelyeket a halgazdálkodási
hasznosítónak el lehet vagy el kell döntenie. A halgazdálkodási terv sablon alapján
lehet nevesíteni a kötelezettségeket és ami itt nem szerepel az a horgászszervezetek
helyi horgászrendjében szabályozandó.
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Ennek a logikai rendnek a folytatása az új típusú egységes szabályozás, egységes
sablon, a helyi horgászrendi egységesítési szándék, mellyel a halgazdálkodási tervek
tervezhető előkészítését is végre lehet hajtani. Szeptember folyamán minderre egy
OHSZK munkacsoportot hozunk létre. Várhatóan írásban elrendelésre kerül, hogy a
következő ciklusra halgazdálkodási tervet az alhaszonbérlő ne adjon be további
intézkedésig! A jogszabályi módosítások több esetben (lsd. akvakultúrás rendelet)
több éve húzódnak. Ezeket egy halgazdálkodási csomagban októberig elő szeretnénk
készíteni. Kérem, hogy a jogszabály módosítást igénylő vagy a HEF napirendjébe
javasolt anyagokat szíveskedjetek megküldeni Pálinkás Imre részére. A horgászati
célú kishajó vezetés, az állati hulla elszállítás, a vízi közlekedés, a rendészeti törvény
nem az agrárium, halgazdálkodás égisze alá tartozik, így ezen javaslataink kimenetét
még nem tudjuk. Ha mindez elfogadásra kerül akkor eljutunk egy olyan állapotig,
amikor gyakorlatilag összezár a rendszer és tartósan érdemi működést biztosít
számunkra.
29.) napirend: Tájékoztató a horgászszervezeti és horgász szankciós szabályzat
tervezett bevezetéséről.
Dr. Dérer István: Az ügyvitelben közvetlenül, vagy a HORINFO rendszeren keresztül
tapasztalható horgászszervezeti, horgászok általi szabálytalanságok kezelésére, a
szankciók lépcsőzetes alkalmazására nincs egy egységes szabályzat. A
horgászszervezetekkel szerződést kötött horgászboltok esetében is az egyetemleges
felelősség ellenére a szankcionálás nem lehet azonos. Olyan koherens rendszer
bevezetésén dolgozunk, amely előre egyértelműsíti a szankciókat. Meg kell húzni a
büntetőjogi felelősség határát. Ha és amennyiben nem sikerül a törvényes állapotokat
visszaállítani, akkor az OHSZK-nak kötelessége a büntetőjogi feljelentést megtenni a
személy, illetve ismeretlen tettesek irányában. A másik téma a horgász szankciók
egységes megközelítése, elkülönítve az adatszolgáltatással és horgászat
gyakorlásával kapcsolatos szabályozási tárgyakat. A közfeladat leltárt tartalmazó
táblázat kiküldésre kerül. Szeptember 31-ig pótlásra kerülnek a szükséges belső
szabályozási rendelkezések is, a csatlakozó támogatói programok illetve azok a
személyek, szervezetek, akiket ez érint, így az illetékes javaslattevő szakbizottságok,
a szakfeladatért felelős OHSZK munkatársak. Az első oszlop (Fejezet) a közfeladatellátás tágabb fejezeteit tartalmazza, második oszlop (Azonosító) 23 egymáshoz
kapcsolódóan, logika sorrendben felsorolt közfeladatot tartalmaz, harmadik oszlop
alábontás (Alszám).
I. Horgász, horgászszervezeti ügyvitel nyilvántartás
A horgászok és a horgászszervezetek országos koordinációja
Általános regisztráció, nyilvántartás (koherens feladat)
Állami horgászvizsga megszervezése, lebonyolítása
Állami horgászjegyek és fogási naplók kiadása (gyártási, nyilvántartási
feladatok)
5. Turista horgászjegyes rendszer üzemeltetése
6. Állami kishalász állami halászjegy és fogási naplók kiadása (gyártási,
nyilvántartási feladatok)
7. Területi jegyek típus meghatározása, nyilvántartása
1.
2.
3.
4.

II. Állományvédelem, állománypótlás
8. Halgazdálkodási vízterületi fogási nyilvántartás, horgásznapok kimutatása
9. Haltelepítések nyilvántartása
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10. Őshonos halfajok komplex védelme (ívóhelyek, vermelőhelyek)
11. Veszélyeztetett őshonos fajok szaporításának támogatása
12. Eltűnk fajok visszatelepítése
13. Idegen honos, invazív fajok gyérítése
14. Haltelepítések halegészségügyi biztonság és minőség szerinti ösztönzése
(telepítési pályázatok támogatása)
15. Őshonos halfajok és más hasznos víziállatok mentésének elvégzése
16. Szaktanácsadás igénybevételének támogatása
17. Halvédelmi és halgazdálkodási kutatások és kutatás-fejlesztések támogatása
III. Halőrzés
18. Halőrzés fejlesztése, összehangolása, minőségének fejlesztése, halőri
feladatellátás támogatása
19. A gyermek és ifi horgászok oktatásának, nevelésének, a horgásztáborok,
horgászati szakkörök működtetésének koordinálása, támogatása
V. Horgászsport
20. A horgászsport koordinációs és országos sportági szakszövetségi feladatainak
ellátása
VI. Horgászturisztika
21. Horgászturisztikai fejlesztési igények felkutatása, összehangolása, minősítési
rendszer kidolgozása, szolgáltatás értékelés, üzemeltetés
22. Halat,
horgászatot
ábrázoló
művészeti
alkotások,
gyűjtemények
létrehozásának támogatása
23. A halfogyasztás népszerűsítése és az ezzel kapcsolatos rendezvények
támogatása
30.) napirend: Előadás a tagszövetségi minta-alapszabály bevezetésének
szükségességéről, felépítéséről, visszajelentés a tagszövetségi 1. körös
véleményekről; előterjesztés a választmányi és tagszövetségi elfogadás
ütemtervéről és módszertanáról.
Dr. Szűcs Lajos: Ahhoz, hogy a közfeladatainkat el tudjuk látni, támogatásainkat
működtetni tudjuk, a horgász létszámot meg tudjuk őrizni, továbbá az elért
eredményeket a fejlesztések, a vagyon vonatkozásában meg tudjuk tartani egy
egységes szemléletű tagszövetségi, majd tagegyesületi alapszabályra van
szükségünk. Mindenkinek adunk időt arra, hogy értelmezze, véleményezze, valamint
az elfogadást és a hatályba léptetést megtegye. A minta-alapszabályt az Igazságügyi
Minisztériummal folyamatosan egyeztetjük, hogy a jogszabályi, törvényi feltételeknek
mindenben megfeleljen. Az utolsó finomításokat követően a megyei bíróságokkal
kezdeményezünk egyeztetéseket annak érdekében, hogy a 19 ezzel foglalkozó
megyei bírói szervezet lehetőleg egységesen értelmezze azt. Az egységesen felépített
alapszabály nem zárja ki a szervezetek saját keretek közti szabad működését. A
következő választmányi ülésig megküldött javaslatokat, véleményeket még beépítjük
az alapszabályba.
Dr. Dérer István: Célom, hogy a tapasztalt kétségeket eloszlassam a következőkben.
Ez az alapszabály a jövendőbeli szervezeti felépítést, anyagi lehetőségeket, a létet
alapvetően befolyásolja. A táblázat alapján a tagszervezetek 35%-a véleményezte a
minta-alapszabályt, ebből érdemi vélemény volt 25%, általános vélemény 23%, amiből
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levonható az a következtetés is, hogy nincs kellő támogatottság, érdeklődés, egység,
vagy éppen az is, hogy a nagy többség elfogadja a terveket. Tiszteletteljes kérésem,
hogy a megszavazott anyaggal kapcsolatban mindenki tartsa magát ahhoz és ha
valaki valamivel nem ért egyet, vagy véleménye van, akkor azt szíveskedjen a
döntések előtt elmondani, hogy azzal formálni tudjuk a jövőnket. Már régóta az a
véleményünk, hogy hosszú távon elkerülhetetlen az egységesítés, mely kodifikációs
szempontból is fontos szempont. Lényeg, hogy azonos nagyságrendű, logikai
szerkezetű, vezetői létszámmal, pozícióval rendelkező szervezetek legyenek
kialakítva azonos feladatokhoz. A Ptk. szerint kétfajta vezetése lehet az egyesületnek:
(1) kijelölésre kerül egy fő operatív ügyvezető, aki vezető tisztségviselőként teljes körű
felelőséggel van felruházva, vagy (2) kollektív vezetés kerül kinevezésre, kiemelten az
elnökség, s a tagjai felelős tisztségviselőként működnek. Egységes elnevezések:
elnök – egyszemélyi vezető, ügyvezető igazgató – operatív vezető (választott vagy
kinevezett főállású munkaviszony), elnökség valamennyi tagja vezető tisztségviselő,
legfőbb szerve a küldöttgyűlés. Szükségesnek tartjuk az ügyvezető igazgató
kinevezéséhez a MOHOSZ hozzájárulását. Ennek oka, hogy olyan kvalitással
rendelkező és a MOHOSZ-szal együttműködni tudó ügyvezető igazgató kerüljön az
elnök általi javaslattal kinevezésre, akinek a munkája több évre meghatározza a
szövetség életét. Az életkori javaslat kapcsán 65 év felett ki kell váltani a főállású
munkaviszonyt, viszont az átmeneti rendelkezések (5) pontja értelmében a hatályba
lépést követő első tisztújítás időpontjától alkalmazandó, így akár 74 évre tolódik ki a
korhatár. A bírósági bejegyzéseknél látható, hogy nem vagyunk egyformán
bejegyezve, tapasztalható volt a nem egységes TEÁOR szám (egységes 93-as
alábontású szám használata). Technikailag mindezek alapszabály módosítások
lesznek. Felvetődött, hogy az SZMSZ-t be kell-e a bíróságra adni jóváhagyásra? A
Ptk. és a Ectv. általi kötelező elemeket az alapszabály tartalmazza, ezért nem. A
közfeladat-ellátással okafogyottá vált a közhasznúság is, pl. a horgászturisztikai
fejlesztésekre utalnék. Alapítvány vagy gazdasági társágok alapítása azért nem
javasolt, mert a közfeladat-ellátásból befolyt pénz nem vihető ki egy külső gazdasági
társaságba vagy civil szervezetbe. Az OKÉ vezetésével külön egyeztetni kell, mert ők
nem férhetnek bele ebbe a logikába, körbe.
Ezt követően a „visszajelentés” részletes megvitatására, magyarázatára, az elfogadott
és elutasított javaslatok ismertetésére került sor (ennek részletes anyaga az OHSZK
szervezeténél szerkesztett módon rendelkezésre áll). A javaslatok, észrevételek
beépítésével kiküldésre kerül az átalakított tervezet újabb véleményezésre, s azt a
rendkívüli választmányi ülés ismét tárgyalja a szavazás előtt.
Dr. Szűcs Lajos: A tervek szerint október 15-ig a javaslatok ismételt megtételére,
finomításokra van lehetőség. A jelen ülésen reményeink szerint a felmerült kételyeket
sikerült eloszlatni és az eddig értelmetlennek tűnő, vagy nehezen értelmezhető dolgok
is világossá váltak. Az egységes alapszabályok megkönnyítik, pontosabbá teszik majd
a két fél közti kommunikációt.
A szavazást megelőzően kontrol létszámellenőrzésre került sor. Ennek alapján
jelenleg 47 szavazati joggal rendelkező választmányi tag tartózkodik a teremben.
V-12/2020. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a korszerű, átlátható és összehasonlítható
horgászszervezeti feladatellátás érdekében egyetért a tagszövetségi és tagszövetségi
tagegyesületi alapszabályok horgászszövetségi mintára történő, fokozatos
megújításával és egységesítésével.
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Eszközként olyan alapszabály-minták elkészítésével, melyek alapján a területi
szövetségi küldöttgyűlések az alapszabályukat a közfeladat-ellátási közreműködés
tekintetében kötelező jelleggel, a működés egyéb területén a megfogalmazott
keretszabályok között értelmezendő szabályozási szabadsággal, a szervezeti
specialitások esetében pedig a helyi szervezeti és szakmai döntések szerinti alakítsák
ki és fogadják el, technikailag (egységes szerkezetű) alapszabály-módosítással.
A Választmány e folyamat során egyetért az azonos civil szervezeti bejegyzési forma
és fő tevékenységi besorolás megvalósításával, így a közfeladat-ellátási
közreműködői státusz követelményrendszere okán a fennálló közhasznú, illetve
sportszövetségi szervezeti státuszok megszüntetésével, valamint a legfőbb
döntéshozó szervek és az operatív vezetés nevezéktani és hatásköri
egységesítésével, a létszám- és életkor szerinti korlátok bevezetésével,
párhuzamosan az alapfeladatok azonos logikai alapon történő, azonos szintű
felsorolásával.
A Választmány egyetért azzal a koncepcióval, hogy jogszabályok által előírt
szabályozási tartalmi követelményeken felül a feltétlenül nem alapszabályi szintet
igénylő kérdések szinten egységes módon, SZMSZ szinten kerüljenek rendezésre.
A Választmány felkéri az OHSZK szervezetét, hogy a tagszövetségi alapszabálymintát a korábban beérkezett, illetve a választmányi ülésen megvitatott, elfogadott
módosításokkal aktualizálja, vesse össze újra a Ptk., valamint a Civil törvény
rendelkezéseivel, az ismert közzétett alapszabályi mintákkal, és e munka eredményét
az október 10-ig megtartandó rendkívüli választmányi ülésen a véglegesítés, majd a
végszavazás céljából terjessze elő.
A Választmány felkéri az Elnökséget, hogy az Igazságügyi Minisztérium és az OBH
irányában lehetőség szerint egyeztesse a végleges koncepciót.
A Választmány elrendeli, hogy a végleges tagszövetségi alapszabály-minta 2020.
október 15-ig kerüljön megküldésre a tagszövetségek részére, majd a MOHOSZ
OHSZK munkacsoportja bevonásával a helyi viszonyokra kialakított tervezetek 2020.
december 15-ig készüljenek el.
A Választmány elrendeli, hogy OKÉSZ esetében az atipikus szervezeti modell
esetében külön OHSZK egyeztetésre kerüljön sor, melynek eredményéről a főigazgató
a decemberi rendes választmányi ülésen köteles beszámolni.
A Választmány elrendeli, hogy az egységes szerkezetű tagszövetségi alapszabályok
módosítására a küldöttgyűléseken legkésőbb 2021. május 31-ig kerüljön sor. Előírja,
hogy ezen küldöttgyűléseken az OHSZK vezetői szinten képviseltesse magát, segítve
az elfogadási folyamatot.
A Választmány elrendeli, hogy az egységes szerkezetű tagszövetségi tagegyesületi
alapszabályok módosítására a küldöttgyűléseken, vagy közgyűléseken legkésőbb
2022. május 31-ig kerüljön sor úgy, hogy a tagszövetségi tagegyesületi alapszabálymintának 2021. október 15-ig rendelkezésre kell állnia és a helyi viszonyokra kialakított
tervezetek a tagszövetségek bevonásával készülhetnek el.
(A határozatot a testület egyhangúan, 47 igen szavazattal fogadta el.)
30.) napirend: Egyebek, kérdések és válaszok 15’ időkeretben.
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Kovács Sándor: Tájékoztatni kívánom a Választmányt, hogy a Dunán egy halőrt
munkájának végzése közben atrocitás ért, aki ennek következtében 8 napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett. Jelenleg rendőrhatósági szakban van az ügy. A halőrök
jogi védelmének megerősítéséért kérem a közreműködést, mert nem szélsőséges
reakciókra is készek egyes orvhorgászok, orvhalászok.
Dr. Szűcs Lajos: A jogszabályalkotásnak egyik tervezett része a halőrök a közfeladatellátási védelmének a biztosítása.
Dr. Dérer István: Bizottsági vélemény alapján egy éjjel-nappali, automatikus mentésű
testkamera beszerzésének az elindítása folyamatban van, mely ilyen esetben
bizonyítékul szolgál és az eszköz visszatartó erő is amennyiben jól látható módon van
elhelyezve.
Takács Péter: A halőrzést segítő hatósági vonalon sok negatív tapasztalatunk van. A
büntetőtétel módosítására lesz-e lehetőség? A tízezer forintos büntetési tétel nem
visszatartó erő, javasolnánk az eltiltási idő mértékének növelését is. A kapott eszközök
hiába biztosítottak, a halőreink elvégzik a munkájukat, de a hatóságok sokszor nem
állnak mögénk. A rendőrség nehezen mozdítható az elkövetett halvédelmi
szabálysértésekhez. A bírósági joggyakorlatban komolyabban kellene venni,
precedens értékű ítélethozatal az ilyen ügyekben, hiszen a halőreink a testi épségüket,
életüket kockáztatják a vizek védelméért. Nem szabad megengedni, hogy a halőrök
értelmetlennek érezzék a munkájukat.
Dr. Szűcs Lajos: A rendőrség és az ügyészség munkájára van kisebb rálátásunk, a
bírósági ítélkezésre azonban nincsen. A jogalkotásban olyan jogszabályok
megalkotásának javaslatával tudunk tenni az ügy érdekében, amelyeknek a
végrehajtása kapcsán nincs kiskapu.
Makovecz Tamás: Az országban egyedülálló vis maior-ról számolnék be, amikor Zala
megyében július végén volt, hogy 1 óra alatt 200 mm csapadék zúdult le. A károk
előzetes feltérképezéséről készített anyagot szeretném most átadni. Olyan méretű volt
az árhullám, hogy gátak szakadtak át a halállománnyal együtt, a halvagyont vitte el a
víz. Nagyon nagy összefogásra lesz szükség a károk enyhítésére. Zalában néhány
egyesület, víz megszűnt létezni, pedig ez jelentett szinte mindent az adott helyi
közösség számára. Tisztelettel megkérem az Elnökséget, hogy képviseljék ezt az
ügyet!
Szári Zsolt: Az eltiltás mértékével kapcsolatban javasolni tudom, amit mi is
alkalmazunk, hogy 1-3 évig terjedő időszakra eltiltjátok a horgászt a területei jegy
vásárlásától, ez sokkal hatékonyabb, mint 3-6 hónap időtartamra való eltiltás
pénzbüntetéssel.
Kozári Miklós: Dél-Somogyban is nagyon sok település lett árvízkárosult. Mi is
gyűjtjük az anyagokat, amit összegezve megküldünk az OHSZK részére. A rengeteg
EU-s pályázatból épülő kerékpárúttal a vizek megközelíthetőségét megszüntetik vagy
lezárják, mely nagy gondot okoz. A Desedán sikerült megoldani, hogy ún. átjárók
vannak kijelölve a kerékpárúton.
Dr. Szűcs Lajos: A Tisza-tónál is ez a helyzet állt elő.
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Külön küldötti, képviselői megbízással nem rendelkező
választmányi tag neve:
Dr. Szűcs Lajos
Kozári Miklós
Tagszövetség
neve:
Bakony-Balaton Horgász Szövetség
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége
Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége
Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége
Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége
Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége
Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége
Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége
Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége
Komárom-Esztergom Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége
Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége
Pest-Buda és Környéke Horgász Egyesületek Szövetsége
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége
Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kh. Szövetsége
Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége
Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége
Országos Kishalász Érdekszövetség
Speciális jogállású tag
neve:
Aranyponty Halászati Zrt.
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Bertalan és Társa Halászati Kft.
"Bocskai" Halászati Termelő és Szolgáltató Kft.
Czikkhalas Halastavai Kft.
Dél-Szabolcsi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Fish-Coop Kft.
Győri „Előre” Halászati Termelőszövetkezet
Megafish Kft.
Öko 2000 Vállalkozás
Szabolcsi Halászati Kft.
Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Kft.
"Tógazda" Halászati Zrt.
Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet
Magyar Halgazdálkodási és Természetvédelmi és Ker. és Szolg. Kft.
Szegedfish Mg. Termelő és Szolgáltató Kft.
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