MOHOSZ
VÁLASZTMÁNYA

A 2022. május 26-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 tagok
- a mellékelt jelenléti íven aláírt MOHOSZ OHSZK szervezeti egység vezetők
Dr. Szűcs Lajos - a Választmány jóváhagyásával, levezetőként - köszönti a
jelenlévőket és megnyitja az ülést.
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése: Megállapításra
került, hogy a 81 fős választmányi tagságból jelenleg 79 fő a betöltött létszám, s ebből
a választmányi ülésen a jelenléti ívek alapján a kezdésig összesen 54 fő szavazati
jogú küldött jelent meg. A megjelenés 68,3 %, az ülés határozatképes. Ezt követően
Horváthné Végi Edit személyében a jegyzőkönyvvezetőre, valamint Nemes Attila és
Udvari Zsolt személyében a két jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot a testület
egyhangúan elfogadta.
Dr. Szűcs Lajos: Egy szomorú hírről tájékoztatja a Választmányt. A Bács-Kiskun
Megyei Horgászegyesületek Szövetségének ügyvezető elnöke, Kovács Sándor a mai
napon elhunyt, így kéri, hogy a Választmány 1 perces néma felállással adózzon az
emlékének, egyben kijelenti, hogy emlékét a MOHOSZ méltóképpen megőrizi.
Dr. Szűcs Lajos: Javaslatot tesz a napirendekre.
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 MSZB elnök
Jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása
Javasolt jkv. vezető: Horváthné Végi Edit (Csilinkóné Szűk Anikó)
Javasolt hitelesítők: Nemes Attila, Udvari Zsolt
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Új választmányi tagok bemutatása
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
Új MOHOSZ OHSZK munkatársak bemutatása, tájékoztatás egyes
munkaviszonyok megszűnéséről
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
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Tájékoztatás a Nemzeti Horgászsport Gálán és Támogatói Banketten,
2022.02.17-én átadott horgász díjakról és kitüntetésekről, a nemzeti ünnep
alkalmából átadott állami kitüntetésekről, illetve horgászszövetségi
kitüntetés átadása (Závory Zsolt)
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
Átadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Napirend keretében:
1.)
Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés között
végzett munkáról, egyben az Elnökség 2021. évi munkájáról
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés [Asz. 16. § (1) p)]
minősített többségű határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (14 d)]
2.)
Előterjesztés
a
választmányi
jogkörben
meghozott
elnökségi
határozatokról, e határozatok jóváhagyása, illetve módosítása.
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés
minősített többségű határozathozatal szükséges
[Veszélyhelyzeti jogszabályok és Asz. 7. § (14) e)] alapján]
3.)
Tájékoztató az Európai Horgászfelszerelés Kereskedelmi Szövetség
munkájáról
Előadó:
Pál István EFTTA képviselő
szóbeli előterjesztés (V-24/2019.)
határozathozatal nem szükséges
4.)
Előterjesztés a MOHOSZ 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról,
javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
Belovai Andrásné osztályvezető
írásbeli előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) l), 7. § (13)]
Napirendi szavazás előtt: Könyvvizsgálói jelentés
Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.
Napirendi szavazás előtt: A Felügyelő Bizottság
beszámolója a MOHOSZ gazdálkodásának ellenőrzéséről,
egyben az FB 2021. évi munkájáról
Dudás Tibor, FB elnöke
5.)
Tájékoztató a MA-HAL Marketing Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról
Előadó: Sziráki Bence ügyvezető távollétében
Csizmár Erika igazgató
írásos előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
6.)
Előterjesztés a MOHOSZ OHSZK 2022. évi költségvetési létszámkeretének
és éves bértömegének elfogadására, tájékoztató az állománytábla
aktualizálásáról
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) m), Asz. 7. § (13)]
7.)
Előterjesztés a MOHOSZ-OHSZK 2022. évi költségvetésére
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) l), Asz. 7. § (13)]
-
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Tájékoztató a 2022-2023. évi tervezett eszközbeszerzésekről, a
folyamatban és előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárásokról, valamint a
támogatások előkészítéséről
Előadó:
Ladányi Károly osztályvezető
írásbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Szendvicsebéd
II. rész
9.)
Tájékoztató a tagszövetségi minimumfeltételek felméréséről és a további
feladatokról
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
10.)
Tájékoztató a MOHOSZ 2022. évi ESZHA támogatási program keretében
kiírt egyszerűsített pályázatára benyújtott tagszövetségi pályázatok
eredményéről és a további feladatokról
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
11.)
MOHOSZ-OKÉ együttműködési megállapodás megújítása
Előadó:
Bokor Károly alelnök
írásos előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) j) 7. § (13)]
12.)
Tájékoztató és konzultáció egyes szervezetstratégiai kérdésekről,
feladatokról
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés (.ppt előadás)
határozathozatal nem szükséges
13.)
Tájékoztató a szakbizottságok ütemezett megújításáról és javaslat eseti
bizottságok kijelölésére
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés
minősített többségű határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (14 d)]
14.)
Egyebek, kérdések és válaszok 15’ időkeretben
8.)

A napirendeket a Választmány egyhangúlag elfogadta.
Dr. Dérer István: Tisztelettel és örömmel köszönti a Választmányt, annak megjelent
tagjait. Ezt követően a megszokott módon ismerteti a fontosabb személyi
eseményeket.
Bemutatja a Választmány új tagjait: Hegedűs Ákos elnök, Császár Erzsébet ügyvezető
elnök (BBHSZ), Majdanics Péter Tamás ügyvezető elnök (HEBOSZ), Kádas József
(FŐHESZ), Dolhai András elnök (HEPESZ), Pataki Zsolt ügyvezető elnök (TTHESZ).
További munkájukhoz sok sikert kíván.
Bejelenti, hogy a MOHOSZ OHSZK öt munkatársának szűnt meg az elmúlt (két
választmányi ülés közötti) időszakban a munkaviszonya: Kovács Gábor
halgazdálkodási szakügyintéző – családi okok miatt az egri Kormányhivatalnál folytatja
munkáját – (02.14.), Katrinyák Anita, szerkesztőségi ügyintéző (02.15.) és Szauder
Csaba támogatási szakügyintéző (03.16.) – közös megegyezéssel –, valamint
Sebestyén András ágazatvezető (02.05.), Szarka Géza halász (03.27.).
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Ismerteti az új munkatársak belépését is: Tóth Adrienn (ifjúsági és oktatási referens),
Rigó Alex (projekttámogatási referens), Marsi Lívia Diána (halgazdálkodási
szakügyintéző), Tóth Attila (portás-telepőr, Velencei-tó). A Választmány nevében is
minden új kollégának sok sikert és kitartást kíván.
Tájékoztatja a Választmányt, hogy 2022. február 17-én, a IX. Nemzeti Horgászsport
Gála és Támogatói Banketten Német László a "Magyar Horgászatért Életműdíj"
kitüntetésben részesült. A hagyományoknak megfelelően immár harmadik alkalommal
az „Év Sportolója” Díj” is itt került átadásra a 2021-es sportszezon legjobb
teljesítményt nyújtó élversenyzőinek:
Utánpótlás kategória, 2021: Vidó Roland
Felnőtt női kategória, 2021: Gyulánszki Nikolett
Felnőtt férfi kategória, 2021: Bakó Péter
A „Horgászatért Érdemérem” kitüntetéssel került elismerésre dr. Áder János
köztársasági elnök úr a magyar horgászat érdekében kifejtett munkája, támogatása. A
nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából állami kitüntetések átadására került sor, mely
az ágazat elismerését is jelenti. A „Magyar Arany Érdemkereszt” kitüntetést kapta
Bokor Károly, dr. Németh István és dr. Dérer István.
Ezt követően bejelenti, hogy a MOHOSZ Elnöksége szakmai életútja és horgász
szervezeti vezetői tevékenysége elismeréseként, tagszövetségi javaslatra a
„Horgászatért Érdemérem" kitüntetést és a hozzá tartozó, kitüntetési szabályzat
szerinti oklevelet és pénzjutalmat adományozza a Neptun Horgász Egyesület
elnökének, Závory Zsoltnak.
Dr. Szűcs Lajos: Átadja a kitüntetést.
1.) napirend: Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés
között végzett munkáról, egyben az Elnökség 2021. évi munkájáról.
Dr. Szűcs Lajos: A világjárvány 4. és 5. hulláma kapcsán év végi választmányi ülésre
nem került sort, ennek ellenére az ügyvitelt, valamint a folyamatos működőképességet
biztosítottuk, korlátozások csak a minimális és szükséges mértékben kerültek
meghatározásra. Megjegyzendő, hogy a Belügyminisztérium és Agrárminisztérium is
elismerte ez irányú tevékenységünket. Fontos feladat volt a 2022-es év indításának
biztosítása is, erre a HORINFO megfelelő időben fel lett készítve és a
horgászszervezetek közreműködésével az okmányolási folyamat sikeresen elindult.
Meg kell jegyezni, hogy 2022-től előírt tagsági formák, árazások rögzítése nem minden
esetben a tükrözi a valóságot, ezért további intézkedésekre fog sor kerülni és jövőre
már a teljes folyamat beépítésre kerül. Szintén tapasztalunk hiányosságokat az
elektronikus területi jegy értékesítésre kötelezettek körében, a tárgyban külön
elnökségi határozat is született szankciós oldalról. Megkezdődtek az OHSZK
ellenőrzései is, több tekintetben tapasztalunk még hiányosságokat, hamis okmány
feltöltéseket, illetve kései adatrögzítéseket. Ne feledjük el, hogy az állami feladatok
átvállalt ellátása nem engedi meg az eltéréseket, a kreatív értelmezéseket, tekintettel
a szervezeti és az egyéni felelősségre is.
A tavaszi időszak egyik nagy feladata volt, hogy az országgyűlési választási kampány
időszakában minden érintett, vagy érdeklődő számára egyaránt objektív módon
mutassuk be azt a sikeres és eredményes munkát, amit az elmúlt években végeztünk.
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A pozitív kommunikációhoz hozzájárult az időközben elkészült újabb kormányzati
tájékoztató kiadvány is, továbbá a MOHOSZ által indított podcast sorozat, amely a
horgászat emberi oldalát is bemutatta, megítélésünk szerint jól népszerűsítve azt.
Megemlítendő, hogy PR feladatokra és ügyvitel támogatásra két minisztériumi
pályázati támogatást is sikerült megszereznünk, melyek hozzájárultak a költségvetés
egyensúlyához is. A jogszabály módosítás által hatályba lépett közfeladatbővítés
forrásigényének tartós megteremtése szándékával, kiemelt feladat volt a Kormány és
a MOHOSZ között előkészíteni azt az átfogó megállapodást, amelynek egyik fő eleme
az „1+1 Ft-os” támogatási rendszer (éves szinten annyi központi támogatás
biztosítása, amennyi bevételt az állami jegyek értékesítéséből eredő horgász
befizetésekből a horgászszövetség realizál). Elmondja, hogy a mostani időszakban az
új kormány felállásával lehetőség, ígéret van erre, így nem „csak” a MAHOP Plusz
forrásból, hanem – mint a többi mezőgazdasági ágazat esetében is – kiegészítő hazai
forrás biztosításával nyílhat lehetőség. Több hónapos egyeztetés után a megállapodás
tervezete elkészült, azt elviekben jóváhagyta a Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda, valamint az Agrárminisztérium is. Nagyon sok egyeztetésre került sor e
tárgyban, külön is megköszönjük Köztársasági Elnök Úr segítségét, aki személyesen
is egyeztetett a tárgyban a Miniszterelnök Úrral. Azt is meg kell említeni, hogy február
24-én kitört orosz-ukrán háború miatt olyan időszak vette kezdetét, amely sok
tekintetben nem előrelátható, nem tervezhető feladatokat ró ránk. Már részben látható,
hogy mindez nemzetgazdasági szinten is milyen komoly gazdasági nehézségeket fog
okozni, de azt, hogy ez a mi ágazatunkat mennyire veti vissza, még pontosan nem
látjuk. Célunk, hogy a stratégiailag fontos élelmiszeripari ágazaton belül a hal, a
haltermelés kiemelt lehetőséghez jusson. A következő bizonytalan időszakban a
tagszervezeteinktől pontos adatszolgáltatást, adatközlést, valamint a közösen
meghatározott feladatok teljesítését kérjük a szankcionálás elkerülése érdekében. Az
Állami Számvevőszék – egy 2021. évi törvénymódosítás nyomán – minden 20 MFt
vagy annál több éves bevétellel rendelkező civil szervezete, alapítvány esetében
ellenőrizhet, vagy adatszolgáltatásra kötelezhet. Sok szervezetünk egy ilyen
ellenőrzést kapott, melyhez a MOHOSZ OHSZK a segítségét ismételten felajánlja.
Végül külön is megköszönni valamennyi együttműködő horgászszervezet és
horgászszervezeti munkatárs, a központban dolgozó kollégák munkáját a közös célok
sikeres megvalósítása érdekében.
V-1/2022. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés
között végzett munkáról szóló elnöki beszámolót elfogadta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 54 igen szavazattal fogadta el.)
2.) napirend: Előterjesztés a választmányi jogkörben meghozott elnökségi
határozatokról, e határozatok jóváhagyása, illetve módosítása.
Dr. Dérer István: A világjárvány újabb két, magyarországi hulláma alatt a 2021. év
végén és a 2022. év elején sajnálatos módon újra nem kerülhetett sor a Választmány
összehívására. A MOHOSZ esetében ügyvezetési döntéseket kizárólag az Elnökség
hozott. Az elnökség, mint ügyvezetés érvényes veszélyhelyzeti döntést csak akkor
hozhatott, ha az elnökségi tagok többsége a döntés meghozatalát megelőzően a
határozati javaslattal egyetértett.
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A veszélyhelyzeti döntést a legfőbb döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha
az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja vagy
hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és
kötelezettségeket.
A fentiek értelmében tehát újra szükségessé vált a megtartott 2021.12.06-i,
2022.01.05-i, valamint 2022.02.22-i alakszerű elnökségi határozatok, mint
veszélyhelyzeti döntések választmányi jóváhagyása.
Az Elnökség a rendkívüli körülmények között is indokolt és felelős döntéseket hozott,
melyek a működéshez, annak jogszerűségéhez és biztonságához szükségszerűek
voltak, ezért kérte azok választmányi jóváhagyását, melyek már a Határozatok Tára
szerinti kódolással kerülnek ismertetésre.
A COVID világjárvány 4. és 5. hulláma okán a 2021-2022. évi időszakban
választmányi jogkörben hozott, a Választmány által utólag megerősítendő
elnökségi határozatok (XIX.)
A 2021. december 6-i ülésen hozott határozatok (XIX/1.)
E-Vh-11/2021. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A személyi- és területi jegymátrix kiegészítése tárgyában az Elnökség rögzíti, hogy a
tagsági jogviszonyok tisztázásának igényét, a területi jegyek csoportosítását,
egyértelmű fogalmi meghatározását számos igény hívta életre. E kettő tényező az
okmány értékesítési láncolatban szervesen összefügg, mivel a tagi jogviszony
besorolása határozza meg a horgász által kiváltható területi jegyek típusait.
A személyi jogosultsági és tagsági mátrix és a területi jegymátrix kötelező
megfeleltetési szabályainak kivételes köréről szóló korábbi szabályozást az Elnökség
– a jelen határozati javaslat elfogadásával – kiegészíti, így a V-30/2019. (09.20.)
számú választmányi határozattal elfogadott (v4.01), a V-43/2019. (12.06.) számú,
valamint a V-4/2021. (06.29.) számú választmányi határozatok alapján az 1/2020.
(11.12.) szövetségi szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) 1. számú függelékeként
kiadott (4.2.) személyi jogosultsági és tagsági mátrix, valamint a szabályzat 2. számú
függelékeként kiadott (4.2.) területi jegymátrix kötelező megfeleltetése kiegészítésre
kerül az itt felsorolt speciális jogcímekkel.
„Felnőtt mentesített” horgász: A halgazdálkodási hasznosítók az érvényes MOHOSZ
tagegyesületi tagsággal és az érvényes, de a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 41. § (2) bekezdése alapján az
állami horgászjegy díjának megfizetése alól mentesített állami horgászjeggyel
rendelkező (a 70. életévét betöltött és vagy fogyatékkal élők) horgász részére
kiadhatnak 1 készség használatára jogosító, de a 2 készség használatára jogosító
területi jegy elviteli lehetőségéhez képest csökkentett halelviteli lehetőséget
tartalmazó, illetve 2 készség használatára jogosító területi jegyet bármely jogcím
csoportra és bármely időszaki azonosítóra vonatkozóan.
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„Felnőtt kedvezményezett 1 botos” horgász: A halgazdálkodási hasznosítók – igény
szerint – az érvényes MOHOSZ tagegyesületi tagsággal és a 18. életévét betöltött
bármely, nemcsak saját tagságú horgász részére kiadhatnak kizárólag 1 készség
használatára jogosító, de a 2 készség használatára jogosító területi jegy elviteli
lehetőségéhez képest csökkentett mennyiségű halelviteli lehetőséget tartalmazó
kedvezményes árú területi jegyet.
„Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett” horgász: A halgazdálkodási hasznosítók
– igény szerint – az érvényes MOHOSZ tagegyesületi tagsággal és a 65. életévét
betöltött bármely, nemcsak saját tagságú horgász részére kiadhatnak kedvezményes
árú területi jegyet. Ebben az esetben a területi jegy díját, a használható készségek
számát és a halelvitelre vonatkozó szabályokat a halgazdálkodási hasznosító
határozza meg.
A jelen határozat szerinti módosítások és csatlakozó változtatások – sárga
háttérszínnel kiemelve – átvezetésre kell, hogy kerüljenek a területi jegymátrix új, 4.3.
verziószámú anyagában is.
E-Vh-12/2021. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
Az Elnökség a V-2/2021. sz. választmányi határozat első fordulatának szellemében, a
horgász családok COVID-árváinak Regőczi Alapítványon keresztül nyújtott segítése,
támogatása ügyében elrendeli, hogy a) az OHSZK feltételes kötelezettségvállalásként
a központi költségvetésből zároljon 20.000.000 Ft összeget, melyet a későbbiekben a
2022. évi költségvetési lehetőségek függvényében, külön választmányi döntéssel
kíván a magyar horgászszervezetek nevében a Regőczi Alapítvány számára
felajánlani; b) fedezettként különítsen el a személyi jogosultsági mátrix alapján bármely
jogcímen felnőtt horgásznak minősülő személy által érvényesen kiváltott éves
országos, illetve Velencei-tavi, egyéb MOHOSZ közvetlen hasznosítású vízterületekre
érvényes területi jegyek árából 200 Ft-ot. Az Elnökség ezen túl támogatja a külön
horgászszervezeti és egyéni felajánlásokat is, továbbá a Balatoni Halgazdálkodási Np.
Zrt. szervezetével külön is egyeztet a támogatásokról. Azoknál a
horgászszervezeteknél, ahol (hasznosított horgászvíz hiányában) érdemi területi
jegybevétel nem áll rendelkezésre, a tagdíj, mint forrás bevonása az adott szervezet
alapszabálya szerinti döntésekkel lehetséges.
E-Vh-13/2021. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
Az Elnökség elrendeli, hogy a MOHOSZ és az OKÉ között 2017-ben megkötött
szerződés kerüljön megújításra és a soron következő rendes választmányi ülésen
jóváhagyásra.
E-Vh-14/2021. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
Az Elnökség jóváhagyja, hogy az eddigi 25 országos bajnokság mellett 2022-től sor
kerülhet a Free Style Rakósbotos-, az Utánpótlás U25 Pontyfogó-, az Utánpótlás U20
Feeder-, valamint a Női Feeder Országos Bajnokság indítására, s ezáltal a MOHOSZ,
mint országos sportági szakszövetség hivatalos országos bajnokságainak száma 29re módosul.
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A 2022. január 5-i ülésen hozott határozatok (XIX/2.)
E-Vh-1/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A MOHOSZ Elnöksége az OHSZK előterjesztésére elfogadja a 2022. évre érvényes
összevont, egységes szerkezetben elkészített Országos Versenyszabályzatot,
valamint a Sportfegyelmi Szabályzatot.
E-Vh-2/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A MOHOSZ Elnöksége az OHSZK előterjesztésére jóváhagyja, hogy az Országos
Versenynaptár szerinti versenyek központi költségvetést terhelő versenypálya-díjainál
(területbérlet) az ármegállapítás a halgazdálkodási hasznosító adott vízre vonatkozó
területi jegyár-emelkedésének mértékére alapított korláttal, de maximum 20%-os
mértékben történhet.
E-Vh-3/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A MOHOSZ Elnöksége az OHSZK előterjesztésére jóváhagyja, hogy a területi
jegymátrix új, 4.3. verziószámú változatában a csónak/lajstromszámos vízijármű
használatára jogosító kiegészítő jegyek viszonylatában lehetőség legyen azok
általános jogcímű területi jegyekhez történő kiváltására is az országos területi jegyek
egyes vizei, vagy – programozási lehetőség esetén – azok vízcsoportjai esetében.
Mivel a HORINFO a változtatást (általános jogcímhez rendelést) jelenleg csak
generálisan tudja kezelni az Elnökség egyidejűleg elrendeli, hogy más
horgászszervezet által kiadott területi jegyek esetében e párosítást csak az OHSZK
előzetes és írásos engedélyével lehessen létrehozni.
E-Vh-4/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A MOHOSZ Elnöksége az OHSZK előterjesztésére jóváhagyja, hogy az elektronikus
területi jegy értékesítésre kötelezett horgászszervezetek (MOHOSZ alhaszonbérleti
jogviszonyú halgazdálkodási vízterületek esetében) ha az értékesítést – előzetes
OHSZK mentesítés hiányában – továbbra is papíralapon teljesítik, akkor az ezen
értékesítésekre számítandó, a szövetségi szabályzatban a HORINFO rendszer
rendszerhasználati díjaként a saját forgalmazók részére tételesen megállapított díj
(3%) kétszeresét kötelesek pénzügyi szankcióként megfizetni a MOHOSZ részére.
E-Vh-5/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A MOHOSZ Elnöksége az OHSZK előterjesztésére a Kajászói Tógazdaságnál
elrendeli a jelenlegi, jelentős üzemi veszteséggel járó gazdálkodás teljes
felülvizsgálatát és egyidejűleg felhatalmazza az OHSZK szervezetét, hogy a további
veszteségfinanszírozást megelőző intézkedéseket haladéktalanul kezdje meg a
szükséges munkajogi intézkedések megtétele mellett.
A 2022. február 22-i ülésen hozott határozatok (XIX/3.)
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E-Vh-6/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A MOHOSZ Elnöksége az OHSZK előterjesztésére a Kajászói Tógazdaságnál
elfogadta a veszteségcsökkentésre, kapcsoltan az üzemeltetési feladatok 1+1 évre a
HOFESZ részére történő átadására és az egyes munkajogi átszervezési lépésekre
irányuló intézkedési csomagot, egyben felkéri az OHSZK szervezetét, hogy a tárgyi
használatbavételi megállapodást 2022. március 1-i hatályba lépéssel készítse el.
E-Vh-7/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
A MOHOSZ Elnöksége a halőri elismerési rendszer 1. ütemeként elfogadja a
„Címzetes vezető halőr”, valamint „Az év halőre” díj elismerési elemeket, továbbá az
országos és területi illetékességű halőri megbízásokra vonatkozó OHSZK javaslati
csomagot.
A „Címzetes vezető halőr” címadományozás azon horgászszervezeti alkalmazásban
álló, halőri és rendészeti vizsgával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott
hivatásos halőr részére adományozható, aki legalább 10 éve folyamatosan,
megszakítás nélkül a MOHOSZ szervezetrendszerébe tartozó tagszervezetnél vagy
tagszervezeti tagegyesületnél teljes munkaidős halászati őri/halőri foglakoztatásban
van; ezen időszak alatt a horgászok és a horgászszervezetek felé egyaránt
példamutató szolgálatellátást és kiemelkedő teljesítményt nyújtott; átlag feletti
halegészségügyi és számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik; aktívan
közreműködik a tófenntartási és partrendezési feladatok ellátásában; folyamatosan
részt vesz a horgászati tevékenység népszerűsítésében és a társadalmi kapcsolatok
építésében; továbbá a vízparton a MOHOSZ-t és a megbízó horgászszervezetet
együttesen képviseli. A „Címzetes vezető halőr” címet elnyerő halőr részére a díj
adományozását igazoló díszoklevél és 2022. évtől kezdődően évenként egyszeri,
OHSZK központi kifizetéssel (átutalással) teljesítendő, nettó 100.000 Ft összegű
pénzjutalom (címpótlék 1.) jár. A címpótlék kifizetésére a 2022. évben a díj átadást
követő 10 napon belül, az azt követő, folyamatos munkaviszonyban töltött években a
mindenkori halak és halőrök napjához igazodóan, a tárgyév március 31-éig kerül sor.
A mindenkori kifizetés és közterhei fedezetét az OHSZK költségvetése tartalmazza. A
„Címzetes vezető halőr” címet elnyerő halőr jogosult a cím használatára, egyben
jogosulttá válik a későbbiekben rendszeresített ruházati jelzés használatára is. A
„Címzetes vezető halőr” címre egy személy csak egyszer jelölhető és a cím
méltatlanság jogcímén vissza is vonható. A címadományozásra a jelölést a halőr
jelenlegi munkáltatója tudja kezdeményezni a MOHOSZ OHSZK-nál az alábbi
tartalommal: halőr neve és személyi-, valamint képesítési adatai; hivatásos halőri
foglalkoztatásának kezdete, valamint folyamatos teljes munkaidejű foglalkoztatását
igazoló munkáltatói nyilatkozatok, vagy azt alátámasztó hiteles dokumentumok; a
halőr munkásságának, tevékenységének rövid összefoglalása, mely tartalmazza
mindazon fontos információkat, mely alkalmas annak elbírálására, hogy a halőr
érdemes a díj elnyerésére és egyben alapot szolgál a díjátadáskor elmondandó
méltatás megszövegezésére is.
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A cím odaítéléséről a kezdeményező horgászszervezet javaslatára, az OHSZK
szakmai véleményének ismeretében a MOHOSZ Elnöksége dönt. A cím méltatlanság
jogcímén történő visszavonásáról az OHSZK kezdeményezésére a MOHOSZ
Elnöksége dönt.
„Az év Halőre” díj azon horgászszervezeti alkalmazásban álló, halőri és rendészeti
vizsgával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott és „Címzetes vezető halőr”
címmel rendelkező hivatásos halőr részére adományozható, aki tevékenységével
alkalmas arra, hogy a szélesebb értelemben vett közvélemény, a médiumok körében
is megjelenítse és népszerűsítse mindazon szakmai és emberi értékeket, melyek e
szolgálat-ellátást jellemzik. „Az év Halőre” díjat elnyerő halőr részére a névre szóló díj,
a díj adományozását igazoló díszoklevél és 2022. évtől kezdődően évenként egyszeri,
OHSZK központi kifizetéssel (átutalással) teljesítendő, nettó 150.000 Ft összegű
pénzjutalom (címpótlék 2.) jár. A címpótlék kifizetésére a 2022. évben a díj átadást
követő 10 napon belül, az azt követő, folyamatos munkaviszonyban töltött években a
mindenkori halak és halőrök napjához igazodóan, a tárgyév március 31-éig kerül sor.
A mindenkori kifizetés és közterhei fedezetét az OHSZK költségvetése tartalmazza. A
díj adományozására a jelölést a halőr jelenlegi munkáltatója tudja kezdeményezni a
MOHOSZ OHSZK-nál a „Címzetes vezető halőr” cím odaítélésének
kezdeményezésére vonatkozó adattartalmat kiegészítve. A díj odaítéléséről a
kezdeményező horgászszervezet javaslatára, az OHSZK szakmai véleményének
ismeretében a MOHOSZ Elnöksége dönt.
Országos illetékességű halőr a feladattal horgászszövetségi megbízólevélben
megbízott a) MOHOSZ OHSZK által foglalkoztatott (8 órás munkaviszony), halőri és
rendészeti vizsgával rendelkező, a halgazdálkodási hatóság előtt esküt tett hivatásos
halőr, b) hivatásos halőri végzettséggel rendelkező, főállású OHSZK alkalmazott,
vezető, c) hivatásos halőri végzettséggel rendelkező horgászszervezeti alkalmazott. A
horgászszövetség által foglalkoztatott hivatásos halőr illetékessége a
horgászszövetség által hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen túl a
horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozó valamennyi horgászszervezet által
hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre kiterjed. A megbízások
kiadásáról a MOHOSZ OHSZK a horgászszervezeteket folyamatosan tájékoztatja. Az
országos illetékességű halőrök jogosultak a) a horgászok ellenőrzésére, b) a
telepítések, azok bejelentésének, fizikai megvalósulásának és okmányolásának
ellenőrzésére, c) a halőri szolgálati gépjárművek és eszközök, egyenruhák
szabályszerű használatának és a használat dokumentációjának ellenőrzésére, d)
horgász okmányok próbavásárlására, a forgalmazás szabályszerűségi ellenőrzésére.
Az országos illetékességű halőr jogosult a „Horgászszövetségi halőr I.” kiegészítő
munkaköri elnevezés használatára, egyben jogosulttá válik a későbbiekben
rendszeresített ruházati jelzés használatára is. A megbízással külön juttatás nem
biztosított, ugyanakkor vezénylés esetén a kiküldetési és egyéb költségek
megtérítését az OHSZK biztosítja. A határozatlan időre szóló megbízás a
munkaviszony megszűnésével megszűnik, illetve az OHSZK munkaszervezésével
összefüggésben vagy fegyelmi okokból a megbízó részéről egyoldalúan
megszüntethető.
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Területi illetékességű halőr az e feladattal tagszövetségi javaslatra közös
horgászszövetségi és tagszövetségi megbízólevélben megbízott, a) tagszövetség,
halgazdálkodási hasznosító speciális jogállású tag, vagy tagszövetségi
horgászszervezet által foglalkoztatott (8 órás munkaviszony), halőri és rendészeti
vizsgával rendelkező, a halgazdálkodási hatóság előtt esküt tett hivatásos halőr, b)
hivatásos halőri végzettséggel rendelkező, főállású horgászszervezeti alkalmazott,
vezető. A horgászszövetség tagszervezete által foglalkoztatott hivatásos halőr
illetékessége a tagszervezet által hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületen túl a tagszervezet szervezeti rendszerébe tartozó valamennyi
horgászszervezet által hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre kiterjed.
A területi illetékességű megbízásokat a halőr, horgászszervezeti alkalmazott, vezető
munkáltatója tudja kezdeményezni az alábbi tartalommal: halőr neve és személyi-,
valamint képesítési adatai; hivatásos halőri foglalkoztatásának kezdete, valamint teljes
munkaidejű foglalkoztatását igazoló munkáltatói nyilatkozatok, vagy azt alátámasztó
hiteles dokumentumok; a halőr munkásságának, tevékenységének rövid
összefoglalása, mely tartalmazza mindazon fontos információkat, melyből elbírálható,
hogy a halőr a területi illetékességi feladatok ellátására alkalmas és képes. A legalább
300 hektárt hasznosító, vagy legalább 15 halgazdálkodási hasznosító tagszövetségi
tag horgászegyesületet nyilvántartó tagszövetségek kötelesek legalább 3, a
feltételeknek megfelelő területi illetékességű halőri javaslat megtételére. A
megbízásokról a kezdeményező tagszövetség javaslatára a MOHOSZ OHSZK dönt.
A megbízások kiadásáról a MOHOSZ OHSZK a horgászszervezeteket folyamatosan
tájékoztatja. A területi illetékességű halőrök a tagszövetség illetékességi területén
jogosultak a) a horgászok ellenőrzésére, b) a telepítések, azok bejelentésének, fizikai
megvalósulásának és okmányolásának ellenőrzésére, c) a halőri szolgálati
gépjárművek és eszközök, egyenruhák szabályszerű használatának és a használat
dokumentációjának ellenőrzésére, d) horgász okmányok próbavásárlására, a
forgalmazás szabályszerűségi ellenőrzésére. A területi illetékességű halőr jogosult a
„Horgászszövetségi halőr II.” kiegészítő munkaköri elnevezés használatára, egyben
jogosulttá válik a későbbiekben rendszeresített ruházati jelzés használatára is. A
megbízással külön juttatás nem biztosított, ugyanakkor központi (horgászszövetségi)
vezénylés esetén a kiküldetési és egyéb költségek megtérítését az OHSZK biztosítja.
A határozatlan időre szóló megbízás a munkaviszony megszűnésével megszűnik,
illetve a tagszövetség munkaszervezésével összefüggésben vagy fegyelmi okokból a
megbízók részéről egyoldalúan megszüntethető.
E-Vh-8/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
Az Elnökség a V-17/2019. sz. határozat végrehajtása tárgyában – a COVID
világjárvány hatásaira is tekintettel – jóváhagyja, hogy „A MOHOSZ hivatalos
versenyszervezője” cím létrehozásával kapcsolatos 2020. és 2021. évi regisztrációs
díj fizetése alól a korábbi pályázó versenyszervezők mentesüljenek, egyben előírja,
hogy a 2022. évben a teljes versenyszervezői regisztráció újra történjen meg, majd az
együttműködési megállapodások megkötése után 30 napon belül kerüljön sor a 2022.
évi díjak megfizetésére is.
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Tekintettel a magánszervezésű, vállalkozási alapú versenyek magas számára, az e
tevékenységből az állami horgászvizek hasznosítása keretében realizált külső
szervezői bevételekre és a versenyek bejelentésével kapcsolatos jogszabályi
kötelezettségek teljesítésére is az Elnökség megerősíti, hogy a MOHOSZ
haszonbérletében lévő, alhaszonbérleti szerződéssel hasznosított valamennyi
halgazdálkodási vízterületen – a MOHOSZ és a vízterület halgazdálkodási jogosultja
versenyei kivételével – csak a versenyszervezői címmel rendelkező személy vagy
szervezet rendezhet hivatalos horgászversenyt. Hivatalos horgászverseny (verseny)
valamennyi, tetszőleges díjazással járó verseny, a nevezés módjától, vagy nevezési
díj előírásától függetlenül. A vízterület halgazdálkodási jogosultja versenye (saját
verseny) minden olyan tagszövetségi vagy tagszövetségi tagegyesületi verseny,
amely a minimumfeltételek között is előírt területi bajnokságnak minősül, vagy
kizárólag a jogosult horgász személyi körének (nyilvántartott egyesületi tagok,
gyermek horgászok) versenyzését szolgálja. Az Elnökség rögzíti, hogy az országos
versenynaptárban szereplő valamennyi versenyre csak a MOHOSZ, a vízterület
halgazdálkodási jogosultja, vagy hivatalos versenyszervező szervezésében kerülhet
sor, továbbá ha egy alhaszonbérlő horgászszervezet – a saját versenyek, illetve a
tagszövetségek esetében tagszövetségi tagegyesületenként évi egy tagszövetségi
tagegyesületi verseny kivételével – más horgászszervezet, vagy gazdasági társaság,
illetve magánszemélyek részére díjazás ellenében szervez versenyeket, akkor a
versenyszervezői címmel neki is rendelkeznie kell. A közös szervezésű versenyek
esetében a versenyszervezői címmel valamennyi szervezőnek rendelkeznie kell. A
regisztrációból befolyt nettó bevételek az országos horgászsport szakszövetségi
rendszer bevételeit alkotják.
E-Vh-9/2022. sz. határozat [Jh.: V-…/2022. sz. határozat]:
Az Elnökség jóváhagyja, hogy a 2022. évben a Klubcsapat Világbajnokságokra
(úszós, feeder) kijutó horgászszövetségi támogatások felső korlátja saját
horgászszervezeti néven induló tagszövetségi és tagegyesületi csapatoknál 2 millió
forint; céges néven és finanszírozással induló csapatoknál 1 millió forint, vegyes
elnevezésű és finanszírozású csapatoknál 1,5 millió forint legyen azzal, hogy a
felhasználás szabályainak megállapítására az OHSZK jogosult.
Kéri a határozatok szíves jóváhagyását.
V-2/2022. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta és jóváhagyta a rendkívüli járványhelyzet
időszaka alatt a megtartott 2021.12.06-i, 2022.01.05-i, valamint 2022.02.22-i üléseken
választmányi jogkörben meghozott elnökségi határozatokat. A Választmány a fentiek
értelmében előírja a Határozatok Tárának OHSZK által történő aktualizálását és annak
30 napon belül történő közzétételét
(A határozatot a testület egyhangúan, 54 igen szavazattal fogadta el.)
3.) napirend: Tájékoztató az Európai Horgászfelszerelés Kereskedelmi Szövetség
munkájáról.
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Pál István: Üdvözli a Választmányt. Az Európai Horgász Felszerelés Kereskedelmi
Szövetség (EFTTA) igazgatóság tagjaként bemutatja a szövetség munkáját. A
szervezetet 41 éve hozták létre Londonban, mely az európai horgászfelszerelést
gyártókat fogja össze, jelenlegi székhelye Brüsszel. Munkájának kezdete 2019,
legfőbb oka, hogy a magyarországi és kelet-európai érdekeket is képviselje a
szervezetben. A döntéshozó testület az Igazgatóság (12 választott tag). Kiemelkedően
fontos feladat, hogy a szervezet a horgászatot képviselje és ne kerüljön összemosásra
a halászattal, tengeri halászattal és ez az Európai Parlament képviselők elé is
lehessen tárni. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság által hozott döntések
jelentős kihatással vannak a horgászcikk piacra. Idáig a sport és rekreációs célú
horgászatot az ipari halászattal egy megítélés alá helyezték a döntéshozók. Az ipari
halászat számos területen súlyos környezetkárosítással fenyeget, ezáltal szigorú
szabályozás alá esik pl. az ólomszennyezés kérdése. Cél, hogy legyen önálló
szabályozása a sport és szabadidős horgászatnak, s világos legyen, hogy a horgászok
általában nem szennyezik a környezetet tevékenységükkel. Be kell bizonyítani, hogy
a horgászat nem vagyunk környezetszennyező, el kell érni, hogy ne tiltsák meg a
Natura területeken a rekreációs célú horgászati tevékenységet, illetve, hogy a
horgászat kerüljön leválasztásra az ipari halászatról. A kormorán uniós védelmet
élvez, de a kormoránok elszaporodása és vándorlási területük folyamatos növekedése
jelentős kárt okoz a halállományban, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni ennek a
problémának a folyamatos képviseletére is. Cél az egységes uniós szabályozás, mely
alkalmas a kormorán populáció túlszaporodásának megakadályozására és az érintett
területek halállományának egyensúlyban tartására. Megemlíti, hogy az EFTTEX
kiállítás Budapesten kerül megrendezésre az idei évben, ami olyan szakmai kiállítás,
mely évente lehetőséget ad a szakmában működő cégeknek, szervezeteknek a
személyes találkozásra, kapcsolatépítésre és együttműködésre. Megköszöni a
figyelmet.
Dr. Dérer István: Ebből az előadásból is látszik, hogy több fonton, már 15 éve megy a
küzdelem a kormorán ügyében. Nagyon szeretnénk, ha Pál István továbbra is
képviselné a MOHOSZ-t. Megfontolandó, hogy a kiállítást valahogyan össze kellene
kötni az őszre tervezett hazai konszenzus konferenciával a vidra, a hód és a kormorán
kapcsán. További sok sikert kíván Pál István munkájához.
4.) napirend: Előterjesztés a MOHOSZ 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról, javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására.
Csizmár Erika: Az előterjesztésben minden egyes bevételi és kiadási tételt
kellőképpen alátámasztunk. A 2021-es évet, az azt megelőző évhez hasonlóan pozitív
eredménnyel zártuk. A korábbi évekkel ellentétben most pénzügyi, illetve
eredményszeméletben is bemutattuk az eredményünket. A könyvvizsgáló egyéb
elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni, de a jelentésükben valósnak, megbízhatónak
minősítették a MOHOSZ 2021. évi beszámolóját. Megköszöni a munkájukat. Jelzi,
hogy a Horgászjegy Kft. is könyvvizsgálatra kötelezett, ott is valós, megbízható volt a
2021. évi minősítés.
Dudás Tibor: Köszönti a Választmányt. A Felügyelő Bizottság áttekintette a
beszámolót, illetve elvégezte az ellenőrzést, melyről a jelentést megkapta mindenki. A
veszélyhelyzeti időszakban a 2020 és 2021-es évet a MOHOSZ OHSZK profi módon
menedzselte, melyet a vezetésnek és a dolgozóknak is megköszön.
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Elmondja, hogy 2021. évi pénzügyi beszámoló kellő alapossággal van elkészítve,
figyelembe véve a várható időszak kockázati tényezőit, melyek kiszámíthatatlan
folyamatokat generálhatnak, amit nagyon nehéz tervezni, de az elvégzett munka
elismerésre méltó. A 2022. évi tervezés egy reális, visszafogott, bizonytalansági
tényezőket figyelembe vevő tervezés, ezt kéri, hogy döntésénél vegye figyelembe a
Választmány. Megköszöni a MOHOSZ dolgozóinak munkáját, és jó egészséget és
kitartást kíván.
Dr. Dérer István: Megköszöni Csizmár Erikának és valamennyi munkatársnak a
kiemelkedő munkát és az emberi hozzáállást is. Amennyiben bárki elkötelezett a
horgászat, a sport, az eszme iránt és azt akár a főtevékenysége mellett végzi, akkor
őt rendszeres, pénzkezelési felelősséggel is járó munkavégzés esetén az erkölcsi
elismerésen túl anyagilag is el kell ismerni. Nagyon jónak tartja az együttműködést a
FB-vel, a könyvvizsgálóval, a kulcspozícióban lévő területi kollégákkal. Már csak az,
hogy két szemléletben tudta a MOHOSZ OHSZK ezt a roppant bonyolult költségvetést
bemutatni és likviditási oldalról is tudjja menedzselni ezt az évet úgy, hogy a kiáramlás
közben fokozódik, ez nagy dolog. Ismételten megköszöni az e folyamatban résztvevők
munkáját.
Dr. Szűcs Lajos: A beszámolókból és a szóbeli kiegészítésekből jól látszik, hogy olyan
szervezetet építettünk ki az elmúlt évek alatt, amelyik gazdálkodása biztossá vált. A
hierarchiában felül lévő MOHOSZ meg tudja mutatni az alatta elhelyezkedő
szervezeteknek a gazdálkodását, bízva abban, hogy a legkisebb szervezeti is át tudja
venni ezeket a példákat, mert egyéb esetben a létük is veszélyeztetve van.
Megköszöni az FB-nek, hogy a munkát segítette, valamint mindenkinek, aki ebben a
nem mindig 8 órás tevékenységben kivette a részét.
V-3/2022. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2021. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a független könyvvizsgáló
jelentése és a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében, az Elnökség javaslatára
az eredményszemléletű teljesítés alapján 2.985.570 eFt bevétel és 2.892.341 eFt
a ráfordítás mellett, 93.229 eFt-os pozitív eredménnyel; a pénzforgalmi
szemléletű teljesítés alapján 3.231.443 eFt bevétel és 3.070.217 eFt kiadás mellett,
161.226 eFt év végi likvid pénzkészlettel jóváhagyott.
(A határozatot a testület egyhangúan, 54 igen szavazattal fogadta el.)
5.) napirend: Tájékoztató a MA-HAL Marketing Nonprofit Kft. 2021. évi
gazdálkodásáról.
Csizmár Erika: A halas marketing céllal megalakításra került MA-HAL Marketing
Nonprofit Kft-ben a MOHOSZ 30%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A Kft működését a
pandémia jelentősen korlátozta, nem voltak nagy bevételei, illetve kiadásai sem. A
tavalyi évben 10.000 eFt-os agrárminisztériumi támogatást kapott, ezzel sikeresen
elszámolt. A Kft-nek 868 eFt realizált bevétele volt, az évet 98 eFt eredménnyel zárta.
Dr. Szűcs Lajos: A következő két napirend szervesen összefügg, ezért kérem a
folytatólagos megtárgyalásukat.

15

6.) napirend: Előterjesztés a MOHOSZ OHSZK 2022. évi költségvetési
létszámkeretének és éves bértömegének elfogadására, tájékoztató az
állománytábla aktualizálásáról.
7.) napirend: Előterjesztés a MOHOSZ-OHSZK 2022. évi költségvetésére.
Csizmár Erika: Az előző évek gyakorlatának megfelelően most is először
jóváhagyatjuk az OHSZK tárgyi létszámkeretét, szervezeti struktúráját, illetve a
bérfedezetet. Létszámkeretünk a tervezet szerint lényegében változatan, a hiányzó
álláshelyek betöltése, a minőségi munkatársak felvétele a fő feladat. Az
előterjesztéshez csatolt organogramban megtalálható az is, hogy mely szervezeti
egységnél hány főt és milyen munkakörben kívánuk foglalkoztatni 2022-ben.
A 7. napirendben a 2022. évi költségvetés tervezését a könnyebb átláthatóság
érdekében ugyanazon elvek alapján készítettük el, mint a 2021. évi beszámolót.
Nehéz év elé nézünk. A költségvetési tervezésben alapvető cél, hogy likviditási
szempontból pozitív eredménnyel kell ezt az évet is zárnunk. Eredményszemléletű év
végi eredményünket nagy mértékben befolyásolja majd az év közben beszerzésre
kerülő eszközök és beruházások mértéke, így ezt év elején nehéz prognosztizálni.
Dr. Dérer István: A május 15-i állapotot tükröző két organogram megmutatja, hogy
milyen szintre vannak lebontva a feladatok. Két fő dimenzióra van mindez bontva:
egyik a hivatali közfeladat-ellátási, a másik a társadalmi szervezethez kapcsolódó,
ideértve a sportági szakszövetségi és a szakbizottsági rendszert is. A 2022. évi
költségvetés kapcsán is meg van határozva, hogy milyen százalékos változónál –
kiadási és bevételi oldalról – módosíthatja az OHSZK saját hatáskörben. Az óvatosság
elvét követve került tervezésre a költségvetés.
V-4/2022. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a MOHOSZ OHSZK 2022. évi
költségvetési létszámkeretének és éves alapbér-tömegének meghatározásáról szóló
előterjesztést, melynek alapján a létszámkeretet 56 teljes munkaidős státuszban
határozta meg, továbbá az éves szociális hozzájárulási adó nélküli 12 havi bértömeg
megállapítását 398.488 eFt főösszegben jóváhagyta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 54 igen szavazattal fogadta el.)
V-5/2022. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Horgászszövetség 2022. évi
pénzforgalmi szemléletű költségvetési tervét, melyet – a 2022. évi nyitó pénzkészlet
állománnyal együtt számított – 3.854.364 eFt bevételi és 3.663.782 eFt kiadási
főösszeggel, 190.581 eFt tervezett 2022. évi záró pénzkészlet állománnyal elfogadott;
egyben a bevételi főösszeg -10%-os, a kiadási főösszeg tekintetében +10%-os
mértékű eltérésig felhatalmazza az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató
Központot a szükséges évközi módosításokra.
(A határozatot a testület egyhangúan, 54 igen szavazattal fogadta el.)
8.) napirend: Tájékoztató a 2022-2023. évi tervezett eszközbeszerzésekről, a
folyamatban és előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárásokról, valamint a
támogatások előkészítéséről.
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Ladányi Károly: A tavaszi halőri egyenruha lehívás két héten belül megérkezik. Újabb
igényfelmérést tervezünk elindítani, ami 2020. évihez képest tervezetten kibővül
sövényvágó-nádvágóval, elektromos robogóval. 2020-ban és 2021-ben a legnagyobb
számban a testkamerákra és távcsövekre érkezett igény. Felhívnám a figyelmet, hogy
a 2018-ban átadott Hiluxok futamideje jövőre lejár, ezért az új gépjármű igényeket is
kérem tervezzék be. A 2017-ben átadott Toyota Hiluxok használati szerződésének
futamidejét a MOHOSZ 1 évvel meghosszabbítja, a szerződésmódosításokat
várhatóan júniusban küldjük ki.
Dr. Dérer István: Az állami forrásokból létrehozott horgászszövetségi eszközértéket
tartani kell a közfeladat-ellátási megállapodások értelmében. Tehát a flotta értékét,
illetve annak műszaki tartalmát is tartani kell. Tagszervezeti szinten a költségvetés
tervezésénél figyelembe kell venni a lehetőségeket. Az előírt futásteljesítmény (5 év
vagy kettőszázezer km) elérése után két lehetősége van a tagszervezetnek: a.)
visszaadja az autót és kap újat (ez lesz az önrész); b.) megvásárlási szándék esetén,
leszedjük a matricát, átadjuk a terepjárót és az önrészt befizetik az új autóra.
Amennyiben a meglévő mellé további gépjármű igény van, akkor az előírtak alapján
lehet azt igényelni. A MOHOSZ OHSZK szinten arra tud kötelezettséget vállalni, hogy
továbbiakban is a folyó költségeket finanszírozza (pl. közbeszerzés, flottakezelés,
technikai költségek) amit mi be is tervezzünk a költségvetésünkbe. Fontos, hogy
megfelelő minőségű, műszaki színvonalú eszközparkkal rendelkezzünk. A halőri
egyenruha elhasználódási pótlása és az új belépők felruházása is folyamatos. Jelenleg
két eszközcsoport esetében olyan 3 éves keretszerződéssel rendelkezünk, ahonnét
igény szerint folyamatosan lehet lehívni eszközöket, ezek:
1.) Vízminőség javítását támogató technikai eszközök (mulcsozó kistraktor, gazvágó,
ágdaráló, fűkasza, magassági ágvágó, motorfűrész, sövényvágó),
2.) Vízminőséget javító eszközök (levegőztető, aggregátor, szivattyú).
A felmérés kapcsán olyan szemszögből kell átgondolni az igényeket, hogy 2022-ben
a realitása mindössze a testkamera és a kereső távcső beszerzésnek van. Az
igényfelmérés a 2023-2024-re tervezett igényeket méri fel a jelenlegi portfólióból, ami
felelőségteljes, átgondolt döntést kíván meg a szervezetek részéről. A
közbeszerzéseket részben – feltételes kiírással – még az idén elindítjuk a hosszú
beszerzési határidők okán.
Dr. Szűcs Lajos: Az elmúlt időszakban olyan nagyságrendű eszközbeszerzést
valósítottunk meg, amire soha nem volt példa. Jelenlegi feladatunk, hogy ezt
fenntartsuk, illetve majd újra bővíteni tudjuk, ehhez a tagszervezetek segítségére is
szükségünk van.
9.) napirend: Tájékoztató a tagszövetségi minimumfeltételek felméréséről és a
további feladatokról.
Dr. Szűcs Lajos: A 9. napirendi pont anyagát írásban megkapta mindenki. Csizmár
Erika nem kívánja kiegészíteni, kérdés a tárgyban nem merült fel.
10.) napirend: Tájékoztató a MOHOSZ 2022. évi ESZHA támogatási program
keretében kiírt egyszerűsített pályázatára benyújtott tagszövetségi pályázatok
eredményéről és a további feladatokról.
Csizmár Erika: A 2021. novemberi választmányi ülésen az a döntés született, hogy az
Egységes Szövetségi Hozzájárulás pályázati alapot képező tagszövetségi hányadára
(650 Ft/fő) egy egységes egyszerűsített pályázat kerül kiírásra.
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Egy munkacsoport összeállította a tagszövetségi felhasználhatóság pályázati elveit,
mely alapján lehet 2022-ben pályázni. A tervezett pályázati alapelveket tagszövetségi
véleményezésre megküldtük, de sajnos nagyon kevés válasz, észrevétel érkezett
vissza. A konstruktív észrevételek átvezetésre kerültek az ESZHA pályázati kiírásba.
A 26 tagszövetségtől 22 pályázat érkezett be határidőre, 3 pályázat a következő
napon. A táblázatok tájékoztatásul lettek összeállítva (tagszövetségenkénti pályázható
összeg; megpályázott összeg; túligény, maradvány összeg). Vasárnap estéig 6
szövetség pályázatát tekintettük lezártnak, 5 szövetség pályázata még egyeztetésre
szorul. Az elbírálást a jövő hét végéig le kívánjuk zárni, hogy a június 15-i határidőt
tartani tudjuk a támogatási összeg 80%-ának kifizetésére. A 80%-os teljesítésnek az
az oka, hogy jelenleg a pénzforgalmi befizetések 80%-a sincs még nálunk az utólagos
elszámolásokból adódóan, a fennmaradó 20% fedezetét pedig a december 31-ig
teljesített ESZH befizetések képezik. Támogatási szerződés kerül megkötésre az
elnyert pályázati összegekre.
Nagy Attila: Az a kérésük lenne, hogy át kellene gondolni, hogy ezen összegre több
helyre, jogcímre lehessen pályázni. Szövetségenként más-más a felépítési struktúra.
A HOFESZ-nél az irodai struktúra kis hányadot képvisel a teljes gazdálkodásunk
egészéből, viszont a haltermelés óriási forrásigénnyel van jelen a rendszerben.
Lehetőség lenne rá, hogy más költséghelyekre is fel lehessen használni a támogatási
összeget, pl. gépek, eszközök, haltakarmány vásárlás. Számunkra a pályázat
összeállításánál ezen pénzeszközök optimális felhasználása nehézséget okozott.
Dr. Dérer István: A MOHOSZ és a tagszövetségek civil szervezeti érdekvédelmi,
érdekképviseleti feladataira az ESZH finanszírozza meg a területi- és belső ügyvitelt.
A közfeladat-ellátás megjelenése után az alaptevékenységnek nem minősülő
tevékenységet nem támogatja, illetve bizonyos esetekben speciálisan támogatja. A
haltermelés egy civilszervezeti rendszerben nem alaptevékenység, hanem a
főtevékenységet segítő vállalkozási jellegű tevékenység. Az ilyen feladatokat
megcélzó, aktuális felmérés annak előkészítése érdekében történt, hogy a kormány
és a MOHOSZ megállapodás, illetve a MAHOP Plusz kapcsán felmérjük, hogy milyen
forrásokhoz, milyen jogcímeken juthatunk, s melyek indokoltságát kellőképpen alá is
tudjuk támasztani. Azt látjuk, hogy ugyanaz a cél más-más módon valósul meg. Ha a
forrásokhoz hozzá akarunk jutni, akkor egységes logika alapján kell kigondolni, hogy
hol, mi és milyen konstrukció támogatható. A horgászturisztikai, halgazdálkodási
tevékenységek kizárása az ESZHA-ból azért történt, mert a támogatásuk mikéntje
még döntésre vár. A pótforrásokat kizárólag az kapja meg, aki a minimumfeltételeket
teljesíteni fogja, akik viszont nem, azoktól vissza lesz vonva a támogatás. Ebben a
pályázatban jelenleg így ilyen jogcím nem hozható létre. Amennyiben 2024-re
megvalósulnak a tervezett szervezeti lépések, akkor ez az alap meg fog szűnni és
helyére lép egy automatizált, egyben kontrollált teljesítményalapú tagszövetségi
működési finanszírozás. A közös terv, hogy ne finanszírozzunk olyan struktúrákat, ahol
nem lehet nyomon követni a hasznosulást és ne növeljük tovább a dimenzionális
különbségeket a feladatellátás útján.
Ferenczy Dénes: Az igényünket határidő után egy nappal küldtük be, mivel kezdeti
értelmezésünk szerint az új ügyviteli irodák pályázhatnak a forrásra. Szerény
költségvetésű szövetségünknek nagy segítséget jelent a jóváhagyott támogatás.
12. napirend: Tájékoztató és konzultáció egyes szervezetstratégiai kérdésekről,
feladatokról.
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Dr. Dérer István: Megjelent a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről, mely irányt mutat, hogy a feladataink mely minisztériumhoz,
miniszterhez tartoznak. A jelen előadásban ismertetésre kerülnek a főbb feladatok,
kormányzati összefüggések.
Helyzetjelentés:
• A COVID hatásaiból „kifelé” megyünk, az orosz-ukrán háború hatásait tekintve
„befelé”, az uniós fékek tekintetében pedig ugyanott tartunk, mert a
Magyarországnak jogosan járó forrásokat nehezen akarják biztosítani.
• Ismert, hogy a kormányzati felépítés, mechanizmusok átalakítás alatt vannak.
• Makrogazdasági oldalról folyik az újratervezés, a gazdasági növekmény óvatos
optimizmusra is adhat okot, de nem lehet látni a végét a súlyos háborús
következményeknek.
• A Kormány-MOHOSZ megállapodás előkészítése megtörtént elvi döntésekkel,
azt az új kormányzati szerkezetre átalakítva, a végleges forrásokat
meghatározva kellene majd hatályba léptetni.
• A szervezeti egységesítésnél a második ciklusban vagyunk, lassan, de biztosan
gyorsítani kell.
• Az Alapszabályok egységesítése közfeladati ágon újra lesz töltve.
• A HORINFO-nál mielőbb el kell jutni a teljes digitalizációig.
• A horgászszervezeti támogatásoknál az egyre jobban érvényesítendő
teljesítményelv mellett a minimális feladatokat az adott ponton fenn kell tartani
akkor is, ha nem költséghatékonyak, ha nem is nyereségesek, itt a hiányzó
bevételeket ki kell egészíteni.
• A halgazdálkodásnál fontos, hogy a valós szükségletek, közös prioritások
találkozzanak. Át fogunk állni arra, hogy a MOHOSZ leköt a halgazdálkodóktól
kontingenseket legalább öt évre, megállapodás jönne létre az induló árról és
hogy milyen változóknál történik árkorrekció. Ehhez az szükséges, hogy a sajátés a speciális jogállású haltermelőink is megkapják a MAHOP-tól a forrást.
• Az OHSZK ellenőrzések megkezdődnek, a valós következmények kora elindult.
• A MOHOSZ továbbra is hárompólusú érdekvédelmi és érdekképviseleti civil
szervezet, közfeladat-ellátási szervezet, országos sportági szakszövetség.
• A Horgászjegy Kft. szerződött közfeladat-ellátásban közreműködő gazdasági
társaság.
• A tagszövetségeknél területi érdekvédelemről és érdekképviseletről van szó,
ezen túl a MOHOSZ határozza meg, hogy lesz valaki közfeladat-ellátási
közreműködő és sportági szakszövetségi közreműködői feladatokra is ugyanez
vonatkozik.
• A tagszövetségi tagegyesületek helyi, térségi logikával az adott csoport
érdekvédelmét és érdekképviseletét látják el, sok esetben közfeladat-ellátási
közreműködők (pl. okmányolás), horgászsport szervezők.
• Azon értékesítési pontok, melyek vállalkozási alapon működnek, szerződött
részleges közfeladat-ellátási közreműködők, egyetemleges felelősség mellett.
Minél fejlettebb a HORINFO és a tagszövetségek, annál kevesebb forgalmazási
pontra lesz szükség, aminek következménye évi több százmillió forint
újraelosztásának lehetősége. Azonban azoknak, akik felelőséggel segítenek a
több ezer horgász okmányolásának mielőbbi megoldásában benne kell
maradni a rendszerben.
• Halgazdálkodási hasznosító általános szakfeladatellátó szervezet az, ahol az
állami vizeknél (haszonbérlet) ellátják az állami halvagyon kezelését, az állami
tulajdon védelmét.
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•

Speciális jogállású tagok, (Balaton, Tisza-tó), akik speciális szakfeladatellátó
szervezetek is, speciális közfeladat-ellátási közreműködő szervezetek a
haltermelők és ők biztosítják, hogy az állami halvagyon pótlása ellenőrzött
módon, formában és minőségben előállításra kerüljön.

Tagszövetségi tagegyesületi feladatok:
• Elfogadott a horgászszövetségi stratégia, ami 2024. év végéig szól.
Elkerülhetetlen az SZMSZ és az Alapszabály módosítása a közfeladat-ellátási
jogszabályi szélesítések és a versenysport, egyéb szervezeti kérdések okán,
ezt követően visszatér a tagszövetségi minta alapszabály kérdésköre is. Úgy
látjuk, hogy a területi szövetségek egy része jelentős vagyonnal, saját vízzel
rendelkezik, illetve és vállalkozási tevékenységet folytatnak, másik része pedig
nem, tehát köztük nagy dimenzionális különbség. A saját vagyon kezelésébe,
gazdálkodásba nem kívánunk beleszólni, azonban, ahova közpénz áramlik be,
abban az esetben igenis beleszólási jogunk van, hogy ezek a pénzek hogyan
hasznosulnak, hova kerülnek elköltésre, illetve adott esetben hová és hogyan
transzformálódhatnak át vállalkozási jellegű tevékenységekbe. A minta
alapszabály tartalmazni fogja, hogy mi az, ami privilegizált érdeke, döntési
lehetősége a tagszövetségnek, mi az, ahol korlátosan vagy nem tudnak
dönteni, de véleményt tudnak formálni.
• Szervezetek közötti integráció elősegítése, támogatása. Szervezeti stabilizáció,
belső szabályozások megalkotása, áttekintése. Fontos a minimumfeltételek
nem teljesítésének szankcionálása. A szervezetek közti integrációt a MOHOSZ
OHSZK és a MOHOSZ Elnöksége is támogatja úgy, hogy egy meghatározott
időszakra finanszírozza az átalakulást, ennek legjobb módja az összeolvadás,
egyesülés. A dolgozóknak meg kell teremteni a munkabiztonságot, olyan
területi illetékességet kell kialakítani, ami átfedésektől mentes. Akinek tudottan
gondja van a minimumfeltételek teljesítésével és a vonzáskörzetében van egy
erős tagszövetség üljenek le és beszéljék át a lehetőségeiket. Minden
segítséget, támogatást meg fogunk adni annak, aki részt vesz ebben a
folyamatban, hogy ne áldozatként kerüljön ki, hanem megtalálja a számítását,
mert minden emberre szükségünk van, aki a horgászokért érdemben
tevékenykedik. Ebben kérjük a tagszövetségeink segítségét, amennyiben nem
alakul ki konszenzus, akkor elindítjuk mi a folyamatot.
• Közfeladat-ellátási közreműködés szakszerűségének biztosítása. Ugyanez
vonatkozik a közfeladat-ellátás szakszerűség biztosítására, területi szinten is
kellően megfizetett, szakértő munkatársakat kell felvenni. Legfontosabb feladat
első lépésben, hogy a területi szint megerősödjön.
• Kiemelten fontos az egységesítést, elektronizációt, digitalizációt érintő
döntések támogatása, végrehajtása.
• Gördülő pénzügyi horgászszervezeti támogatások (3 éves) ütemezett lehívása.
Át kellene állni arra, hogy már az előző évben döntés születhessen a január
elsejétől érvényes területi jegyekről.
• Tagszövetségi szakmai támogatás igénylése és költségeinek finanszírozása.
Belátható időn belül abban szeretnénk a tagszövetségeket támogatni, hogy ők
is meg tudják adni a kellő támogatást a tagegyesületeiknek.
• Feladatellátási potenciál, a horgászoknak nyújtott szolgáltatások konzekvens
fejlesztése. Lényege, hogy a tagszövetség is próbáljon olyan tevékenységet
kifejteni, amivel a kisebb egyesületek túlélését is segítheti, avagy felvállalja az
összeolvadás, esetlegesen a megszüntetés tényét is.
• Egyes értékesítési pontok fokozatos kiváltása.
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Megoldandó kérdések:
• Tagszövetségek számának, területi illetékességi logikájának, irányításának,
feladatellátási portfóliójának meghatározása.
• A bevételi források feladat- és teljesítményalapú újraelosztása. Mit és miért
szeretnénk megvalósítani, személyi és költségvetési oldalról is. A bevételi
forrásainkat, és a kétirányú elosztását alakítsuk ki, alapfeladat finanszírozást a
térségi pontokon biztosítani kell, másik irány a teljesítményalapú elosztás.
• A bevételi jogcímek elhatárolása, számuk csökkentése. A személyi és területi
jegyes mátrixok egyszerűsítése. A bevételi jogcímeket el kell határolni és
radikálisan csökkenteni kell az ügyvitel egyszerűsite érdekében. A területi
jegyekre kellene a kedvezményeket összpontosítani.
• Az átalakítás, az egyesülések/beolvadások támogatási kereteinek
meghatározása, az általános szankciós keretek meghatározása, a
minimumfeltételek nem teljesítésének szankcionálása.
• A teljes online horgászügyviteli folyamat támogatásának biztosítása a
HORINFO keretében (e-állami jegy, opcionális e-fogási napló, új típusú
horgászkártya, irányított tagsági jogviszony létesítés, stb.). A gyűjtőegyesületek
szerepének további tisztázása, a tagszövetségi non-profit gyűjtőegyesületek
erősítése. Az elektronikus dokumentumok, tagsági jogviszony, virtuális
horgászkártya bevezetésével a horgászok 30%-a online módon fogja intézni az
ügyeit. Az irányított tagsági jogviszony létesítés kapcsán komolyan át kell
gondolni az egész folyamatot, mert ha a rendszer választási lehetőséget biztosít
a horgásznak akkor száz milliós nagyságrendek kerülnek átmozgatásra.
• Kis létszámú, illetve önkéntesen csatlakozott horgászegyesületek fokozott
ügyviteli támogatása.
• Értékesítési pontok szerepének, finanszírozásának átgondolása. A korrekt,
felelőségteljesen működő forgalmazási pontokat meg kell becsülni, akik viszont
csupán gazdasági szempontoktól vezérelve, törvénytelen eszközökkel
dolgoznak, azokat ki kell szelektálni a rendszerből.
Ütemezés:
• Több okból is időkényszerben vagyunk!
• A fejlesztési időszükséglet okán június 30-ig meg kell hozni a HORINFO 2023.
évi évindításával kapcsolatos alapdöntéseket.
• A végrehajtási időszükséglet okán szeptember 30-ig meg kell hozni a
szervezetátalakítási döntéseket.
• A költségvetési, forrás-újraelosztási szükséglet okán – az ígért kormányzati
többlet-támogatástól, annak mértékétől függetlenül – október 31-ig meg kell
hozni a 2023. évi költségvetést és a horgászokat terhelő egyes díjak emelését
érintő főbb előkészítő döntéseket, alátámasztva a döntés magyarázatával.
• A fentiek alapján javasoljuk a közeljövőben egy rendkívüli választmányi ülés
összehívását, melynek fő feladata - a közfeladat-ellátási beszámoló elfogadása
mellett - a szükséges szervezeti és költségvetési döntések felelős meghozatala.
A MOHOSZ Elnöksége nevében is kérem a közös, felelős tervezést, a végrehajtási
együttműködést, közben hatékony belső és külső kommunikációt: ez a helyes út a
stabilizációhoz, a további horgászszervezeti sikerekhez.
Gecse Lajos: Kéri, hogy az anyagot kapják meg és ismételten áttekintve a felmerülő
kérdésekről egy ügyvezetői értekezletet kellene összehívni még a választmányi ülés
előtt (pl. egyesületi tagság megszűnése).
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A nagyobb vízzel rendelkező, és a víz nélküli egyesületek esetében a horgászoknak
nagy mértékű választási lehetősége lesz. Ellentétben a kisebb települések esetében,
ahonnét a horgász nem tud, vagy akar máshová menni. Kérdés, hogy a kötelező
tagság megszűnése milyen következményekkel járna – strukturális, szervezeti,
pénzügyi szempontból – erről egy tájékoztató anyagot szeretne.
Dr. Dérer István: A MOHOSZ weblapjára felkerül minden előkészítési anyag, érintett
előterjesztés. A rendkívüli választmányi ülés összehívását ezért is tervezzük. A
jelenlegi választmányi összetétel a tagszervezet döntéshozóiból tevődik össze,
valamint egy eseti bizottság kerül felállításra a döntések előkészítésére. A kötelező
egyesületi tagság megszűnése ugyan egy lehetséges opció, de ez nem a mi
döntésünk lesz. Akik nem tudnak máshova elmenni azok érdekében kiemelten
fontosak a minimumfeltételek, a szolgáltatások azonos színvonalú biztosítása minden
ponton.
Dr. Szűcs Lajos: Ezt az anyagot csak előzetes tájékoztatónak szántuk ezen az ülésen.
A felmerülő kérdéseket, javaslatokat is várjuk az elkövetkező időszakban.
13.) napirend: Tájékoztató a szakbizottságok ütemezett megújításáról és javaslat
eseti bizottságok kijelölésére.
Dr. Dérer István: A szakbizottsági struktúra nem lett megújítva a tisztújításkor, így –
felkérve a Jelölő Bizottságot is – 30 napon belül várjuk a jelentkezéseket az egyes
állandó szakbizottságokba és egy új eseti bizottságba:
-

Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság (IOSZB),
Környezetfenntartási és Halőrzési Szakbizottság (Víz- és Környezetvédelmi
Szakbizottság),
Haltermelési, Telepítési és Halvédelmi Szakbizottság (Haltermelési és Telepítési
Koordinációs Szakbizottság)
Ügyvitel- és Szolgáltatásfejlesztési Eseti Bizottság

Azon aktív elnökök és ügyvezető elnökök jelentkezését várjuk, akik ebben a munkában
részt kívánnak venni. A későbbiekben tervezzük a Magyar Horgász
Szerkesztőbizottsága és az Országos Versenyhorgász Bizottság átalakítását is.
V-6/2022. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya támogatja az állandó szakbizottságok megújítását, illetve
a szervezeti célkitűzések végrehajtására az Ügyvitel- és Szolgáltatásfejlesztési Eseti
Bizottság megalakítását, a tagszervezeti tagok esetében külön, az OHSZK
költségvetése terhére megállapított díjazás biztosítása mellett.
(A határozatot a testület egyhangúan, 54 igen szavazattal fogadta el.)
11.) napirend (technikai okok miatt a napirendi sorrendiség megváltozott): MOHOSZOKÉ együttműködési megállapodás megújítása.
Bokor Károly: A kiküldött napirendi anyag tartalmazta az OKÉ és a MOHOSZ közötti
új megállapodás tervezetét, mely az előzetes egyeztetések értelmében mindkét fél
részéről elfogadható, vállalható feltételeket tartalmaz. Kéri a Választmányt a
megállapodás elfogadására.
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V-7/2022. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a MOHOSZ-OKÉ megállapodás megújítását 2022. június
01-i hatállyal elfogadta és felhívja a MOHOSZ OHSZK-t, valamint az OKÉ szervezetét
annak megkötését követő 8 napon belül történő közzétételére. A Választmány
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a V-19/2017. sz. határozatát.
(A határozatot a testület egyhangúan, 54 igen szavazattal fogadta el.)
14.) napirend: Egyebek, kérdések és válaszok 15’ időkeretben
Puskás Norbert: Köszönti a Választmányt. A Magyar Falu Program, Városi Civil
Program, illetve a NEA támogatásáról számol be. Jelentős eredmény, hogy az elmúlt
másfél évben számos tagszövetséget és tagegyesületet kiegészítő állami forrásokhoz
juttattunk a MOHOSZ segítségével és a következő években is szeretnénk ezt a
munkát folytatni.
Nemzeti Együttműködési Alap:
2021-ben
73 nyertes pályázat
2022-ben
94 nyertes pályázat
Magyar Falu Program:
2021-ben
25 nyertes pályázat
2022-ben
10 nyertes pályázat
Városi Civil Alap:
2021-ben
3 nyertes pályázat
2022-ben
4 nyertes pályázat

21 900 eFt támogatás
32 900 eFt támogatás
90 000 eFt támogatás
20 000 eFt támogatás
20 000 eFt támogatás
12 000 eFt támogatás

Dr. Szűcs Lajos: Megköszöni a Választmány munkáját és bezárja az ülést.
Kmf.
Készítette:

………………………………………..
Horváthné Végi Edit
jkv. vezető

Hitelesítette:
………………………………………..
Nemes Attila
jkv. hitelesítő

………………………………………..
Udvari Zsolt
jkv. hitelesítő

Jóváhagyta:

………………………………………..
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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
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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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