MOHOSZ
VÁLASZTMÁNYA

A 2021. június 29-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 76 fő a betöltött létszám, s ebből
a választmányi ülésen a jelenléti ívek alapján a kezdésig összesen 48 fő szavazati
jogú küldött jelent meg. A megjelenés 63,1 %, az ülés határozatképes. Ezt követően
Horváthné Végi Edit személyében a jegyzőkönyvvezetőre, valamint Fesztóry Sándor
és Urfi Tamás személyében a két jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot a testület
egyhangúan elfogadta.
Dr. Dérer István: Tisztelettel és örömmel köszönti a megjelent Választmányt.
Bemutatja a MOHOSZ Választmányának új tagjait: Oláh Szabolcs ügyvezető elnök
(HCSMSZ), Lelovics Zoltán elnök (HENOSZ), Szabó János elnök (HESMSZ), Tóth
Ferenc ügyvezető elnök (HVDSZ), Komáromi Zsolt ügyvezető elnök (ZMHESZ).
További munkájukhoz sok sikert kíván!
MOHOSZ OHSZK három munkatársától vált meg: Molnárné dr. Mohai Katalin
osztályvezető - újra intézményi igazgatásban folytatja munkáját - (02.05.), Nagyházi
Csilla Gabriella, bérszámfejtési ügyintéző (04.30.), Barta Nikoletta beszerzési
szakügyintéző - családi okok miatt - (06.21.) szüntette meg jogviszonyát.
Új munkatársak: Szauder Csaba (pályázati támogatási szakügyintéző), Bacsó Melinda
Zita (Horgászjegy Kft., adminisztrációs munkatárs), Göböl Márk Zsolt (koordinációs
szakügyintéző), Haraszkó Csaba (sportszervezési szakügyintéző), Hegyi Katalin
(pénzügyi számviteli ügyintéző, bérelszámoló), Martin Krisztián Tamás (Horgászjegy
Kft., ügyféltámogatási szakinformatikus). A Választmány nevében is minden új
kollégának sok sikert és kitartást kíván.
Dr. Szűcs Lajos: Egy ügyrendi módosítási javaslat került kiosztásra és kéri a
Választmányt a módosító javaslat elfogadására.
1.) napirend: Ügyrendi módosító javaslat, írásbeli előterjesztés
V-1/2021. sz. határozat:
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A MOHOSZ Választmányának június 29-i, június 18-án kiküldött napirendjének
változását a Választmány az alábbiak szerint fogadta el. A változásokat tartalmazó
ügyrendi javaslat új 1. napirendként került előterjesztésre és elfogadásra. Az ügyrendi
javaslat elfogadásával az eddigi 1. napirend számozása 1/A napirendre módosult,
egyben e deklaratív határozati javaslat írásban kerül beterjesztésre. A 4. napirend
szintén írásban kerül beterjesztésre, a szavazati arányra történő hivatkozás az Asz. 7.
§ (14) e) pontra módosul. Az 5. napirend szavazati arányra történő hivatkozása szintén
az Asz. 7. § (14) e) pontra módosul. A MOHOSZ 2020. évi közfeladat-ellátási
beszámolójához készített előterjesztés a 18/A napirendként került beépítésre. A
meghirdetett 10. és 20. napirendi pont ezen ülésről törlésre kerül, azokat az őszi
rendkívüli választmányi ülés tárgyalja majd. Jelen ügyrendi választmányi határozat az
elfogadását követő napon a hatályát veszti.
(A napirendek módosítására vonatkozó javaslatot a testület egyhangúan, 48 igen
szavazattal fogadta el.)
[ELFOGADOTT NAPIRENDEK]
Napirend előtt:
[Levezető: Dr. Szűcs Lajos elnök]
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése a
Választmány 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: Andrejszky Zoltán, Tóth Dezső
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Új választmányi tagok bemutatása
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
Új MOHOSZ OHSZK és Horgászjegy Kft. munkatársak bemutatása,
tájékoztatás egyes munkaviszonyok megszűnésekről
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
Napirend keretében:
I. rész
1.)
Ügyrendi módosító javaslat
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
írásbeli javaslat (06.28.)
határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (14) e)]
1/A.)
Megemlékezés a COVID-19 világjárvány magyarországi horgász
áldozatairól és köszönetnyilvánítás a veszélyhelyzeti időszakban helytálló
munkatársak, horgászok és horgászvezetők részére
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli javaslat (06.28.)
deklaratív határozathozatal
2.)
Beszámoló a két választmányi ülés között végzett munkáról, egyben az
Elnökség 2020. évi és 2021. I. félévi munkájáról
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
szóbeli előterjesztés
határozathozatal szükséges [Asz. 16. § (1) p), 7. § (14) d)]
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3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

11.)

Előterjesztés a rendkívüli járványhelyzet idején tett OHSZK
intézkedésekről, illetve ezen időszak alatt választmányi jogkörben
meghozott elnökségi határozatok jóváhagyása, illetve módosítása.
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés (06.28.)
határozathozatal szükséges
[Veszélyhelyzeti jogszabályok és Asz. 7. § (14) e)] alapján]
Jelölő Bizottság elnökének hátralévő ciklusidőre történő megválasztása
[Javasolt elnök: Nemes Attila]
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
írásbeli előterjesztés (06.28.)
név szerinti szavazás a jelöltre [Asz. 13. § (2), 7. § (14) e)]
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének és két
tagjának hátralévő ciklusidőre történő megválasztása
Előadó:
Jelölő Bizottság új elnöke
írásbeli előterjesztés (06.28.)
név szerinti szavazás a jelöltekre [Asz. 12. § (2), 7. § (14) e)]
Tájékoztató a megüresedett alelnöki tisztség betöltésének folyamatáról
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
szóbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató az OVF-MOHOSZ együttműködési megállapodásról, annak
területi végrehajtásáról
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés
(megállapodás korábban kiküldve)
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a 2020. 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 2021. évi
tendenciákról, továbbá a horgász korfáról
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a horgászvizsgáztatás 2020. évi tapasztalatairól és
kifizetéseiről, a tárgyi statisztikai adatokról, valamint az elektronikus állami
horgászvizsgáztatás eddigi tapasztalatairól
Előadó:
Kovács Gábor hg. szakügyintéző
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a 2020. évi fogási és telepítési adatokról, azok HORINFO
feldolgozásáról és a 2021. évi ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés TÖRÖLVE!
határozathozatal nem szükséges
Előterjesztés az összevont (országos) területi jegyek 2020. évi bevételeiről,
a bevételek felosztásáról és azok kifizetéséről, a rendszer 2021. évi
változásairól
Előadó:
Zellei Ágnes osztályvezető
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) j), 7. § (13)]
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Tájékoztató a HUNOP 2020. évi teljesítéséről, a 2021. évi tagszövetségi,
egyesületi pályázati lehetőségekről
Előadó:
Komáromy Zsolt IOSZB elnök
írásbeli előterjesztés (06.23.)
határozathozatal nem szükséges
13.)
Tájékoztató a horgászsport 2020. évéről, a 2020-2021. évi versenypálya
fenntartási és fejlesztési támogatásokról; információk a 2021. évre tervezett
magyarországi világversenyekről
Előadó:
Ambrus Tibor irodavezető
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal nem szükséges
14.)
Tájékoztató a HEFFA, a HETTA, valamint az ÜSZFA terhére történő 2020.
évi beszerzésekről, a 2021. évi támogatások előkészítéséről és
ütemezéséről, a folyamatban és előkészítés alatt álló közbeszerzési
eljárásokról
Előadó:
Ladányi Károly osztályvezető
írásbeli előterjesztés (06.28.)
határozathozatal nem szükséges
15.)
Tájékoztató a 2020. évi „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat
(ÁPFE)” támogatásokról, a 2021. évi támogatások előkészítéséről és
ütemezéséről
Előadó:
Mosonyi Gábor hg. szakügyintéző
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal nem szükséges
16.)
Tájékoztató a Magyar Horgász 2020. évi munkájáról és Szerkesztőség
2021. évi terveiről
Előadó:
Horváth Gy. Gábor főszerkesztő
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal nem szükséges
17.)
Tájékoztató a MAHOP státuszáról, a 2020-2021. évi támogatásokból
megvalósult, illetve folyamatban lévő projektekről; a MAHOP következő
ciklusának előtervezéséről
Előadó:
Téglás Sándor pályázati támogatási
referens
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés (06.18/m23.)
határozathozatal nem szükséges
Szendvicsebéd
II. rész
18.)
Előterjesztés a MOHOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról,
javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására
Előadó:
Belovai Andrásné osztályvezető
Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) l), 7. § (13)]
Napirendi szavazás előtt: Könyvvizsgálói jelentés (06.23.)
Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.
Napirendi szavazás előtt: A Felügyelő Bizottság (06.28.)
beszámolója a MOHOSZ gazdálkodásának ellenőrzéséről,
egyben az FB 2020. évi munkájáról
Dudás Tibor, FB elnöke
12.)
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18/A.)

Előterjesztés a MOHOSZ 2020. évi közfeladat-ellátási beszámolójához
Előadó:

19.)

20.)

21.)

22.)

23.)

24.)

25.)

26.)

Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés (06.28.)
határozathozatal szükséges [Asz. 7. § (14) e)]
Tájékoztató a MOHOSZ új közfeladat-ellátási portfóliójáról (közfeladatleltár)
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés (06.28.)
határozathozatal nem szükséges
Előterjesztés a MOHOSZ-OHSZK elkülönített szövetségi pénzalapjainak
szerkezeti módosítására, az azokból nyújtott 2021-2025. évi támogatási
jogcímekre, a támogatások módjára, intenzitására és mértékére, azok
nyilvánosságára
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
írásbeli előterjesztés TÖRÖLVE!
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) g), 7. § (14) e)]
Előterjesztés a MOHOSZ OHSZK 2021. évi költségvetési létszámkeretének
és éves bértömegének elfogadására, tájékoztató az állománytábla
aktualizálásáról
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) m), Asz. 7. § (13)]
Tájékoztató a Kajászói Halgazdaság földterületeinek megvásárlásával
kapcsolatos OHSZK intézkedésekről
Előadó:
Pálinkás Imre kirendeltségvezető
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal nem szükséges
Tájékoztató a 2021-2025. évi halgazdálkodási feladatokról, az alhaszonbérleti
jogviszonyú vízterületek egységes halgazdálkodási terveinek előkészítéséről
beadási-jóváhagyási folyamatának helyzetéről
Előadó:
Zellei Ágnes osztályvezető
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal nem szükséges
A 2022. évi alhaszonbérleti díjak megállapítása
Előadó:
Zellei Ágnes osztályvezető
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal szükséges
[Asz. 8. § (10) h), 7. § (13)]
Előterjesztés a MOHOSZ 2021. évi költségvetésére
Előadó:
Csizmár Erika igazgató
írásbeli előterjesztés (06.18.)
határozathozatal szükséges [Asz. 8. § (10) l), Asz. 7. § (13)]
Tájékoztató és véleménycsere egyes szervezetstratégiai és szabályozási
kérdésekről, az őszi rendkívüli választmányi ülés egyes szervezeti,
díjmeghatározási és feladatkijelölési kérdéseiről
Előadó:
Dr. Dérer István főigazgató
szóbeli előterjesztés
határozathozatal nem szükséges
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27.)

Egyebek, kérdések és válaszok 30’ időkeretben
Előadó:
Dr. Szűcs Lajos elnök
Dr. Dérer István főigazgató

1/A.) napirend: Megemlékezés a COVID-19 világjárvány magyarországi horgász
áldozatairól és köszönetnyilvánítás a veszélyhelyzeti időszakban helytálló
munkatársak, horgászok és horgászvezetők részére.
Dr. Dérer István: A legutolsó elnökségi ülés alkalmával is foglalkoztunk azzal, hogy
hány horgásztársunk esett a COVID-19 világjárvány áldozatává és tárgyaltunk a
rendkívüli feladatokról. Sajnálatosan barátunk, Láda Gáspár alelnök sem lehet már
közöttünk. Az elnökség döntött arról, hogy határozatban is emléket állít
horgásztársainknak és egyben megköszöni a világjárvány alatti sikeres működés
érdekében tett rendkívüli erőfeszítéseket. Kéri, hogy egy perces néma felállással
emlékezzen meg a Választmány azokról, akik már nem lehetnek velünk.
V-2/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya tisztelettel adózik a COVID-19 világjárvány magyarországi
horgász áldozatainak emléke előtt, s osztozik a családok, a horgász közösségek
gyászában. Emléküket megőrizzük!
A MOHOSZ Választmánya kifejezi köszönetét a világjárvány eddigi három
magyarországi hulláma során, kapcsoltan az elrendelt veszélyhelyzet időszakában
valamennyi helytálló, erőn felül teljesítő horgászvezető, ügyviteli és halőri munkatárs
felé, felelősségteljes munkájukhoz, szolgálatukhoz további jó erőt és kitartást kívánva.
A MOHOSZ Választmánya megköszöni valamennyi horgásztárs türelmét, szíves
közreműködését a rendkívüli helyzet rendkívüli szabályainak betartásában és
betartatásában, egyben a jövőre nézve mindenkinek korlátozásoktól mentes
szabadságot, sok szabadidőt, szép horgászélményeket és legfőképpen jó egészséget
kíván.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
2.) napirend: Beszámoló a két választmányi ülés között végzett munkáról, egyben
az Elnökség 2020. évi és 2021. I. félévi munkájáról.
Dr. Szűcs Lajos: A MOHOSZ OHSZK a veszélyhelyzet teljes ideje alatt 25 db
eljárásrendi tájékoztatót készített a tagszervezetek részére, ami példaértékűnek
mondható. Minden munkatársnak megköszöni az elmúlt másfél évben végzett
áldozatos munkáját. Igyekeztünk minden kérésnek eleget tenni, az Operatív Törzzsel,
a rendőrséggel, a kormányhivatalokkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A
pandémia első hullámában Magyarország volt az egyetlen ország, ahol lehetett
horgászni, ennek köszönhetően 2020-ban - s ezt kevés sportági szakszövetség tudja
elmondani - az országos bajnokságok is rendben lebonyolításra kerültek. Az alapvető
halgazdálkodási jogszabályok módosítása is megtörtént, e körben nagy sikernek
értékelhető a közfeladataink kibővítése és a támogatási források feladatokhoz való
rögzítése.
-

Még folyik az újabb hét éves EU-s ciklus halászatot, halgazdálkodást érintő
területeinek munkálata. Megpróbáljuk elérni, hogy ami a magyar agrártámogatási
rendszerben már elindult, hogy ennek értelmében a halászati-halgazdálkodási
EU-s forrásokat is kiemelt magyar önerővel ki lehessen egészíteni annak
érdekében, hogy a halászati, halgazdálkodási szektor is hozzájuthasson a többlet-
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-

-

-

-

támogatáshoz, mely terv sikere esetén a következő ciklusban az ágazat 8 Mrd Ft
többletforrásra számíthat.
A Belügyminisztériummal tárgyalást folytatunk a halőri szolgálat átszervezésével,
jelvények biztosításával és az egyenruhák biztosítására vonatkozó rendeleti
csomag javaslatról.
A hajózási hatósági oldalról szintén jogszabály-módosítást kezdeményeztünk a
horgászhajókra és a kenus horgászatra vonatkozóan.
A MOHOSZ érdekelt még a civil törvény és kapcsolódó jogszabályok esetleges
módosításában is, lsd. a „minta” alapszabályok kérdésköre.
Három és fél év után aláírásra került a MOHOSZ-OVF együttműködési
megállapodás. A Velencei-tó sajnálatos részleges halpusztulásának esete is jó
bizonyítéka annak, hogy gyakorlati alapról is fontosak az együttműködési
megállapodások. Itt szeretném megköszönni a Velencei-tavi halpusztulás kapcsán
tanúsított példaértékű összefogást és munkát, mellyel közfeladat-ellátásunk
keretében a károkat jelentősen tudtuk enyhíteni, illetve a térségi turisztikai
hátrányokat mérsékelni.
Áttörés következett be azzal is, hogy az új jogszabályi lehetőségeknek megfelelően
a Döröskei-tó kapcsán a Birtokpolitikai Tanács jóváhagyása után megszületik az
első vagyonkezelői szerződésünk, utat nyitva ezzel a horgászturisztikai
fejlesztéseknek.
A horgászturisztika ügyében figyelemre méltó fejlemény, hogy két év után a mai
napon újra megkezdődnek a tárgyalások az MTÜ szervezetével az OHHP
irányában. Ide tartozik, hogy az aktív turizmusért felelős kormánybiztossal is
előkészítés alatt áll egy együttműködési megállapodás.

A MOHOSZ OHSZK dolgozói a pandémia ellenére is komoly munkát folytattak, a
lehetőségeket kihasználva a MOHOSZ vezetése is folyamatos tárgyalásokat folytatott.
Összegezve, szervezetünk stabil pénzügyi és szakmai pozícióban van és így képes
jövő feladatainak sikeres végrehajtására is.
V-3/2021. 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, 48 igen szavazattal fogadta el.)
3.) napirend: Előterjesztés a rendkívüli járványhelyzet idején tett OHSZK
intézkedésekről, illetve ezen időszak alatt választmányi jogkörben meghozott
elnökségi határozatok jóváhagyása, illetve módosítása.
Dr. Dérer István: Két technikai dologról szólnék előzetesen. A választmányon részt
vesz 51 fő, ebből szavazati joggal rendelkező választmányi tag 48 fő, ebből 6 speciális
jogállású tag, a tagszövetségek részéről egy szervezetnél nincs szavazati joggal
rendelkező résztvevő. Az információáramlás okán is fontos a jelenlét, a képviselet.
Tájékoztatom Önöket, hogy az október 23-ai, 1956. évi Forradalom és Szabadságharc
emléknapja alkalmából - a MOHOSZ javaslatára - 2020. őszén a „Horgászatért
Érdemérem” állami kitüntetés Barna Szilárd és Zákonyi Botond részére került
átadásra. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
A pandémia ideje alatt a hét elnökségi ülésen választmányi jogkörben hozott
határozatok Választmány általi alakszerű jóváhagyása szükséges a veszélyhelyzeti
jogszabályok értelmében.
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A jogszabály alapján e határozatokat az első „…döntéshozó szervi ülés napirendjére
kell tűzni, hogy azokat a küldöttgyűlés jóváhagyja”. Amennyiben nem kerülnek
jóváhagyásra, abban az esetben a döntés a megtett kötelezettségvállalásokat nem
befolyásolhatja. Mivel minden határozatot szöveghűen megkaptak, így most csak
azokra a határozatokra térnék ki, melyek a jövőnk szempontjából a legfontosabbak. A
veszélyhelyzet ideje alatt az volt a feladatunk, hogy a horgászszektorra vonatkozó
anyagokkal segítsük a több mint hatszáz oldalasra duzzadt COVID jogszabályrengetegben való eligazodást. A 2020. december 10-től január 10-ig terjedő időszak a
HORINFO évváltás és területi jegy modul indítás okán külön is roppant megterhelő
volt, de ha végül zökkenőkkel is, de el tudtuk indítani az évet. A határozatok többségét
e két tényező, valamint a folyamatos működés, működési rend fenntartása indukálta.
Valamennyi határozat szöveghűen előzetesen kiküldésre került, egyben a
Határozatok Tárában is szerepel, ezért a jegyzőkönyvben nem kerülnek újra
felsorolásra.
Ferenczy Dénes: Az ismertetett, az állmai jegyekre vonatkozó elnökségi határozat
egy régi problémát oldott meg azzal, hogy az EÁH december 15-ig kiszállításra kerül,
ami nagy mértékben megkönnyíti majd az állami jegy forgalmazását.
V-4/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta és jóváhagyta a rendkívüli járványhelyzet
időszaka alatt a megtartott 2020.11.26-i, 2020.12.07-i, 2020.12.18-i, 2020.12.21-i,
2020.12.29-i, 2021.01.05-i, valamint 2021.01.29-i üléseken választmányi jogkörben
meghozott elnökségi határozatokat, egyben az E-Vh-3/2021. (01.05.) sz. határozatban
előírt, a tárgyi szövetségi szabályzatban korábban meg nem határozott alhaszonbérlői
kör HORINFO értékesítési kötelezettségének időpontját 2021. augusztus 1-ben
határozza meg. 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, 48 igen szavazattal fogadta el.)
4.) napirend: Jelölő Bizottság elnökének
megválasztása [Javasolt elnök: Nemes Attila]

hátralévő ciklusidőre

történő

Dr. Szűcs Lajos: Javasolja Nemes Attilát a Jelölő Bizottság elnökének a ciklus végéig
terjedő időszakra.
Nemes Attila: A jelölést köszönettel elfogadom.
V-5/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Nemes Attila Károlyt
a MOHOSZ Jelölő Bizottság elnökévé megválasztotta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
5.) napirend: Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének és két
tagjának hátralévő ciklusidőre történő megválasztása
Dr. Szűcs Lajos: Nemes Attila előterjesztésére teszi meg a jelölést a
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének és két tagjának
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személyére. Az elnök személyére javasoljuk Kapitány Zsoltot a ciklus végéig terjedő
időszakra. A javaslatot a jelölt előzetesen elfogadta.
V-6-1/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Kapitány Zsoltot a
MOHOSZ
Mandátumvizsgáló
és
Szavazatszámláló
Bizottság
elnökévé
megválasztotta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
Dr. Szűcs Lajos: A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjának
Lelovics Zoltánt javasolta, melyet a jelölt előzetesen elfogadott.
V-6-2/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Lelovics Zoltánt a
MOHOSZ Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztotta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
Dr. Szűcs Lajos: A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjának
Cserepes Norbert Ernőt javasolta, melyet a jelölt előzetesen elfogadott.
V-6-3/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Cserepes Norbert
Ernőt a MOHOSZ Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjává
megválasztotta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
6.) napirend: Tájékoztató a megüresedett alelnöki tisztség betöltésének
folyamatáról
Dr. Szűcs Lajos: Tájékoztatom a Választmányt, hogy Láda Gáspár sajnálatos halálával
megüresedett alelnöki tisztséget a 2022. évtől tervezzük betölteni. A Jelölő Bizottság
elnöke, Nemes Attila várja a javaslatokat. Jelen pillanatban a jelenlegi elnökség el
tudja látni a feladatát.
7.) napirend: Tájékoztató az OVF-MOHOSZ együttműködési megállapodásról,
annak területi végrehajtásáról.
Dr. Dérer István: A három és fél éves egyeztetéssorozat után megkötött OVFMOHOSZ együttműködési megállapodást mindenki megkapta. A haszonbérlettel
rendelkező állami vizek esetében egyes vízügyi igazgatóságok különböző jogcímeken
hozzájárulást kérnek, illetve még egy kritikus pont a halőrök gáthasználata,
közlekedése is, amivel esetenként indokolatlanul korlátozzák a halőri munkát, ami a
jogszabállyal és a megállapodással ellentétes. Amennyiben ilyen esetet tapasztalnak,
kérjük jelezzék felénk írásban. Tapasztalhatjuk, hogy másképpen működnek az ország
különböző területén lévő vízügyi igazgatóságok, de az OVF részéről határozott a
szándék az egységesítésre és az együttműködésre. A megállapodás értelmében
Elnök Úrral negyedévente egyeztetési lehetőségünk van az OVF kapcsolattartásra
kijelölt műszaki főigazgató-helyettesével, illetve főigazgatójával. Mindkét félnek
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alapvető és elemi érdeke, hogy együttműködés eredményes legyen. A helyi vízügyi
igazgatóságokkal a folyamatos, partneri kapcsolattartást javasoljuk.
8.) napirend: Tájékoztató a 2020. 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 2021. évi tendenciákról, továbbá a horgász korfáról.
Dr. Dérer István: A horgász korfa mindenki rendelkezésére áll, terveink alapján a jövő
évben a megyei horgász korfákat is elkészítjük. Látható a horgászlétszám
növekedése, de a folyamatban nem teljesen egyértelműsíthető, hogy mi annak az oka,
hogy sok esetben az élő regisztrációt nem követi sem horgászkártya igénylés, sem
állami jegyváltás. E folyamatot majd ki kell elemezni, szét kell választani a regisztrált
és aktív horgászlétszámot. Örvendetes, hogy az ügyviteli munkatársak száma nő és
egyre több a fiatalabb korosztályú munkatárs is közöttünk. Közös feladatunk, hogy
kiegyenlítő támogatásokat nyújtsunk a kisebb létszámú (10 vagy 15 ezer fő alatti)
tagszövetségeknek, amennyiben az önálló működésük nem csak közgazdasági,
hanem szervezetstratégiai értelemben is rendben van. Az ESZH és alaptagdíj
mértékét is meg kell változtatni a közeljövőben, mert az e forrásból finanszírozott
feladatoknak nem lesz fedezete.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
9.) napirend: Tájékoztató a horgászvizsgáztatás 2020. évi tapasztalatairól és
kifizetéseiről, a tárgyi statisztikai adatokról, valamint az elektronikus állami
horgászvizsgáztatás eddigi tapasztalatairól.
Kovács Gábor: Az írásbeli anyagot nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Dérer István: A HORINFO-ból sok minden visszakövethető a vizsgáztatás
folyamatáról. Tapasztaltunk olyan horgászvizsgát, ami három perc alatt lezárult. Ez
csak egy példa, de kérdezném, hogy ez hogyan fordulhat elő? Az ingyenes
horgászvizsga ügyviteli támogatására 50 MFt-ot fizettünk ki 2020. évben. Ismételten
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az esetleges fiktív vizsgáztatásokkal
önmagunkat hiteltelenítjük el, annak bebizonyosodása esetén kockáztatjuk a vállalt
közfeladataink ellátását. Azon szervezetek részére, ahol bebizonyosodik, hogy nem
az előírt szabályozás szerint zajlik a vizsgáztatás a jogot visszavonjuk és nem fogunk
támogatást kifizetni sem.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés,
észrevétel nem volt.
11.) napirend: Előterjesztés az összevont (országos) területi jegyek 2020. évi
bevételeiről, a bevételek felosztásáról és azok kifizetéséről, a rendszer 2021. évi
változásairól.
Zellei Ágnes: Az írásbeli anyagot nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
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V-7/2021. sz. határozat:
A Választmány a MOHOSZ összevont (országos) területi jegyek 2020. évi bevételeiről,
a bevételek felosztásáról szóló beszámolót, továbbá a 2021. évi bevételek
tekintetében a V-18/2018. sz. határozattal módosított V-18/2017. sz. határozat szerinti,
jelenleg érvényes elosztási és elszámolási rendszer alkalmazását elfogadta azzal,
hogy a „forgalmazási jutalékkal csökkentett” szövegrészek helyébe a „forgalmazási
jutalékkal és rendszerhasználati díjjal csökkentett” szövegrész kerül.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
12.) napirend: Tájékoztató a HUNOP 2020. évi teljesítéséről, a 2021. évi
tagszövetségi, egyesületi pályázati lehetőségekről
Komáromy Zsolt: Köszönti a Választmányt. Megköszöni az Elnökségnek, Elnök
úrnak, Főigazgató úrnak, Igazgató asszonynak, hogy a nehéz időszakban sem
engedtük el a gyermekek kezét és a pályázatokkal, támogatási rendszerekkel
segítettük, hogy részt vehessenek a programokon. A tagszövetségek vezetőinek,
ifjúsági felelőseinek is megköszöni az elvégzett munkájukat. Kijelenti, hogy meg tudtuk
tartani az előző évekhez viszonyítva is a pályázati rendszerünk dinamikáját. Az NVESZ
61 nem olimpiai sportága között a horgászat is jelen van. Az akkreditációs rendszer
keretében elindult egy oktató-képző (NVESZ PAT) 38 sportszövetség részvételével.
Ősztől indulnak el a képzések a KLIK szervezésében. Fő cél, hogy minden
egyesületnek legyen egy bázis iskolája.
Dr. Szűcs Lajos: Sok sikert kívánunk az idei táborokhoz is!
13.) napirend: Tájékoztató a horgászsport 2020. évéről, a 2020-2021. évi
versenypálya fenntartási és fejlesztési támogatásokról; információk a 2021. évre
tervezett magyarországi világversenyekről.
Ambrus Tibor: A világ horgász versenysportjának legnehezebb éve volt a 2020-as
év. Minden világversenyt töröltek. Örvendetes viszont, hogy minden hazai OB-t
megrendezhettünk. A kiváltott versenyzői engedélyek száma nőtt és többen indultak a
versenyeken, több fordulót rendeztünk, így 6 MFt-al több nevezési díj került
befizetésre. Elmondhatjuk, hogy Magyarországon van igény a horgász
versenysportra. Az elmaradt világversenyeket a 2021. évben megrendezhetjük. Az
utánpótlás VB-t öt hét alatt kell előkészítenünk! Szeptember elején Casting VB,
közepén pedig a Method Feeder VB kerül még hazánkban megrendezésre. A magyar
bajnokságokra 30%-kal többen neveztek az idei évben. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy a „Team Hungary” Magyar Csapat támogatók száma elérte a
harmincat, így a befizetések itt is nőttek. A világbajnokságok helyszínéül szolgáló
versenypályákon beruházásokat hajtottunk, hajtunk végre, így az Alcsiszigeti-holt
Tiszán, a Kenderes-Bánhalmi Nagykunsági-főcsatornán, a Látóképi-víztározón,
valamint a Maconkai-víztározón is fejlődik a tárgyi infrastuktúra. Eltökélt célunk, hogy
évente legalább kettő vagy három világversenyt hozzunk Magyarországra.
Dr. Szűcs Lajos: Megköszöni a versenysport irodának, OVHB-nak a munkáját és sok
sikert kíván. A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés,
észrevétel nem volt.
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14.) napirend: Tájékoztató a HEFFA, a HETTA, valamint az ÜSZFA terhére történő
2020. évi beszerzésekről, a 2021. évi támogatások előkészítéséről és
ütemezéséről, a folyamatban és előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárásokról.
Ladányi Károly: Köszönti a Választmányt. 2020. őszén két eszköz érkezett be, az
utánfutók és a járműfelépítmények. 2021. januárjában a halőri egyenruha
közbeszerzési eljárása lezárult. A 19 termékből álló a nyári ruhákat májusban
kiszállították, a téli ruhadarabok szeptemberben érkeznek meg. Kiemelendő, hogy 3
éves és opcióval növelt a beszerzési ciklus, ami a tervezhető pótlásokat és az
állományi változásokat is kezelni tudja. A vízparti eszközöket is átaduk már, itt is 3
éves keretszerződést kötöttünk. Hamarosan érkeznek a levegőztetők, az
aggregátorok és a szivattyúk, ezek érkezéséről rövidesen értesítést küldünk. Még az
idei évben kettő közbeszerzési eljárást indítunk, az ügyvitelt támogató
személygépjárművek és tartozékaik, melyekről júliusra tervezzük az igényfelmérést,
valamint 2021. évi állami horgászjegy és fogási napló (EÁH) beszerzése, melynek
beszerzési kiírásánál a majd nyertes szolgáltatónak vállalnia kell a helyszínre történő
kiszállítást is. A csónakmotorok, a csónaktestek és a csónakszállító utánfutók, a halőri
technikai eszközök közbeszerzése forrásoldali okokból a 2022. év elejére tolódott. A
halőri terepjárók beszerzése is tervben van. Előkészítés alatt van még a meteorológiai
és vízminőségi monitoring állomások, a beléptető- és sorompó rendszerek, valamint a
nád- és hínárvágók beszerzése.
Dr. Szűcs Lajos: A ciklusunk kezdetén nem gondoltuk, hogy ilyen támogatási, illetve
beszerzési lehetőségeink lesznek. A területi szövetségek felé az a kérés, hogy az
információkat juttassák el az egyesületeikhez is. A tájékoztatóval kapcsolatban van-e
kérdés vagy észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt.
15.) napirend: Tájékoztató a 2020. évi „Állománypótlási és Fejlesztési
Célelőirányzat (ÁPFE)” támogatásokról, a 2021. évi támogatások előkészítéséről
és ütemezéséről.
Mosonyi Gábor: Az írásbeli anyagot nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Dr. Dérer István: A 2021. évi tervezésben a haltelepítés, a halpusztulás, a kárókatona
gyérítés, valamint a halgazdálkodási és halvédelmi szaktanácsadás, kutatás, kutatásfejlesztés támogatására 200 MFt van tervezve, melyek az OHSZK likviditástól függően
kerülnek majd idén, vagy a 2022. év I. negyedévében kifizetésre. Több nagy víztározó
halászatára kerül sor az idén, ilyen a Geleji-víztározó, a Kecskeri-víztározó, a Zámolyivíztározó, valamint a Császárszállási-víztározó is. Előreláthatóan 2000 q ponty és
ragadozó hal, különböző méretben kerül ki a tavakból. Az intervenciós haltelepítés
logikáját követve kerülnek majd kiírásra a támogatások, akik közös feladatainkból
többet vállalnak, azok magasabb támogatási összeggel vagy mértékkel, a más
határozatokat nem teljesítők pedig alacsonyabb összegben vagy mértékben
részesülhetnek a támogatásból. Az előterjesztés mellékletben szerepelnek a
kárókatona gyérítési, illetve a haltelepítési támogatásban részesülők. Ismételten kéri
a tagszövetségeket, hogy juttassák el a pályázati kiírásokat az egyesületeiknek is.
Szeptemberben tájékoztatást ad ki az OHSZK a likviditás, illetve a haltételek oldaláról
is tartalmazóan a telepítési támogatásokról.
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Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés,
észrevétel nem volt.
16.) napirend: Tájékoztató a Magyar Horgász 2020. évi munkájáról és
Szerkesztőség 2021. évi terveiről.
Horváth Gyula Gábor: Az írásbeli anyagot nem kívánja kiegészíteni. Jelzi, hogy a
Magyar Horgász előfizetőinek rögzítése is lehetővé vált a HORINFO rendszerben.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
17.) napirend: Tájékoztató a MAHOP státuszáról, a 2020-2021. évi támogatásokból
megvalósult, illetve folyamatban lévő projektekről; a MAHOP következő
ciklusának előtervezéséről.
Téglás Sándor: Jelenleg kilenc „Új ívóhelyek létesítése a Tihany-félsziget körül önálló,
lehatárolt területen” elnevezésű (kövezés) pályázatot sikeresen lezártunk. A „Dobapusztai hal ívóhely és ivadékbölcső kialakítása a Tisza hullámterében” kivitelezése
megtörtént. A „Hal élő- és ívóhely és ivadékbölcső kialakítása a Rába-Marcal
hullámterében” projekt megvalósítása folyamatban van. Folyamatban van továbbá a
Döröskei-tó rekonstrukciója is.
Dr. Dérer István: Az OHSZK-n belül kialakult egy olyan csapat, akik képesek önálló
projektmenedzseri feladatokat ellátni. Élőhely fejlesztéshez a MOHOSZ 100%-os
támogatásintenzitással jut EU-s forráshoz. Fontos, hogy a MOHOSZ a MA-HAL
szervezetével egységesen képviselje az érdekeket. Ha az újabb MAHOP ciklus
beindul, akkor ennek a csapatnak képesnek kell a projekteket úgy végig vinni és úgy
rangsorolni, hogy minden támogatási évben több élőhelyfejlesztési projektet
hajthassunk végre, úgy, hogy azok alkalmasak legyenek a horgászturizmus indirekt
támogatására is.
Dr. Szűcs Lajos: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
18.) napirend: Előterjesztés a MOHOSZ 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról, javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására.
Belovai Andrásné: Köszönti a Választmányt. A MOHOSZ vagyoni helyzetének
alakulása pozitív változáson ment át. A 2013. évtől a szövetség gazdálkodása minden
évben nyereséggel zárult, így volt ez 2020. évben is. Az írásos anyagban a MOHOSZ
gazdálkodását részletesen elemeztük mind bevételek, mind a kiadások tekintetében.
Megállapíthatjuk, hogy szövetségünk a 2020. évben is eredményesen gazdálkodott
bevételeivel, vagyona folyamatosan nő, pénzügyi helyzete stabil.
Csizmár Erika: A könyvvizsgálói jelentés mindenben rendben és megbízhatónak
találta beszámolónkat. Kérdezném, hogy a Felügyelő Bizottsági jelentéssel
kapcsolatban valaki kíván-e kiegészítést tenni?
Takács Péter: A Felügyelő Bizottság részéről nem kíván kiegészítést tenne a
jelentéssel kapcsolatban.
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Csizmár Erika: A Horgászjegy Kft. átmeneti likviditási problémáira hívta fel a figyelmet
a Felügyelő Bizottság. A Kft-nek három fő bevételi forrása volt, van:
-

2018-ban a Magyar Horgászkártyából származó bevételek,
a területi jegyek online értékesítésből származó jutalékok, valamint
2021-től a területi jegyek értékesítéséhez kapcsolódó regisztrációs díjjak.

Kiadási oldalon:
-

külső szolgáltatótól vásárolt ügyfélszolgálati tevékenység,
regisztrációhoz kapcsolódó adatellenőrzés,
maga a Kft. fenntartásának költségei.

A tavalyi és az idei évben is veszteséggel zártunk és a Felügyelő Bizottság is helyesen
felhívta a figyelmünket, arra, hogyha egy Kft-nek kettő éven keresztül negatív a saját
tőkéje, akkor a tulajdonosnak 60 napon belüli visszapótlási kötelezettsége van. A
MOHOSZ részéről, feltételezem, ezt a visszapótlást meg fogjuk tenni, de az év végéig
el fogjuk érni a Kft-nek azt a pénzforgalmi státuszát, hogy december 31-e előtt tudjuk
rendezni a kötelezettségeinket. Az elnökségi határozat választmányi határozattal
történt megerősítése értelmében lehetővé tették a likviditás megoldására, hogy a
Kft-nél realizálódott 2019. évi turista állami jegyekből származó és 2020. évi 54 MFt
bevételi összeget a folyamatos pénzügyi fizetőképesség fenntartása érdekében a
MOHOSZ a Kft.-nél hagyja. Fontos kihangsúlyozni, hogy cégcsoport szemlélettel,
konszolidációs alapon a helyzet stabil, a most ismertetett kérdéskör inkább technikai
jellegű.
Dr. Szűcs Lajos: A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés,
észrevétel nem volt. A beszámolóhoz csatoltuk a könyvvizsgálói és felügyelő bizottsági
jelentést, így a beszámoló teljesnek tekinthető.
V-8/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2020. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a független könyvvizsgáló
jelentése és a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében, az Elnökség javaslatára
2.557.747 eFt eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 3.627.433 eFt bevételi és
3.116.689 eFt kiadási főösszeggel, 510.744 eFt realizált halmozott eredménnyel
elfogadott.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
18/A.) napirend: Előterjesztés
beszámolójához.

a

MOHOSZ

2020.

évi

közfeladat-ellátási

Csizmár Erika: Az Agrárminisztérium felé beszámolási kötelezettségünk van az
átengedett EÁH okmányok egyes díjbevételei, valamint ezen bevételek terhére
finanszírozott közfeladatok okán.
Dr. Dérer István: Megköszöni a beszámoló elkészítésében részt vett kollégák
munkáját. A logikai rendszerünkben többszörös paradigma váltás történt. Ehhez az
kellett, hogy mindenki elsajátítsa azokat az ismereteket, melyek a pénzügyi
menedzsment folyamatok alapját képezik. A MOHOSZ nyeresége az eredmény és a
vagyoni érték változásában jelentkezik, kiemelt feladatunk, hogy ezt a könyv szerinti
értéket ne hagyjuk elinflálódni, erodálódni. Ezért van a hároméves közbeszerzési terv,
így a gépjárművek cseréjének ütemezése is, hogy mindig megfelelő műszaki állapotú
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és számviteli értékű eszközállománnyal rendelkezzünk. Hosszú távon arra
rendezkedünk be - ami gyakorlatilag egy amortizáció követés -, hogy az új eszközök
visszapótlásával mindig olyan gépek, eszközök és autók álljanak rendelkezésre, amik
kellőképpen ki tudják szolgálni a feladatellátást. Konzekvensen tovább szeretnénk ezt
folytatni a jövőben. Gyakorlatilag a közvetlen és közvetett horgászszervezeti
támogatások 2019. évben az összbevétel 79%-át, 2020. évben pedig a 78%-át
jelentették. A 2021. év lesz a „mélypont”, de 2022. évtől a HORINFO fejlesztési
költségek fokozatos elmaradása okán több százmilliós nagyságrendben növekszik
majd a támogatásra fordítható keretösszeg. A Haltermelési és Telepítési Koordinációs
Szakbizottság és a Víz-, és Környezetvédelmi Szakbizottság át fogja gondolni, hogy
mire írjunk ki pályázatokat, támogatásokat, illetve közbeszerzéseket a 2022-2023-as
időszakban. Az elkészült közfeladat-ellátási beszámolót Miniszter úr részére át fogjuk
adni, sajtótájékoztatóval egybekötve. A közfeladat-ellátási leltárt mindenki meg fogja
kapni, kérném, hogy mindenki publikálja is helyi szinten.
V-9/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta és elfogadta a MOHOSZ 2020. évi
közfeladat-ellátási beszámolóját, egyben támogatja annak az AM felé történő
benyújtását.
Dr. Szűcs Lajos: A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Kérdés,
észrevétel nem volt.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
19.) napirend: Tájékoztató a MOHOSZ új közfeladat-ellátási portfóliójáról
(közfeladat-leltár).
Dr. Dérer István: Jelen pillanatban a jogszabályi alkotás és a jogszabályi logika más
megközelítésben tartalmazza, emeli be a közfeladatokat, mint az a gyakorlati
végrehajtásban jelentkezik. A közfeladat leltárt igyekeztünk strukturálni, mert ez fogja
meghatározni mindennapi életünket a szervezetek működése, másrészt a
támogatások igénybevétele szempontjából. Több havi munka van benne, mert más
rendezőelvi logikával, más jogszabályokhoz való kapcsolódással vagy
szervezetstratégiai attitűd szerint kellett a feladatokat elkülöníteni. Nem a mennyiség
számít, de tény, hogy a korábbi 23-ról 37-re emelkedett a 2020-tól létező, önállónak
azonosított közfeladatok száma. Szakmai-stratégiai okokból adódóan az eddigi hat
fejezet kiegészült a vízminőség és környezetvédelem fejezettel. A dőlt betűs részeket
minden választmányi tag figyelmébe ajánlom, mert azokon a jogcímeken kérhetnek
támogatásokat, ezek, melyekre most már van törvényi felhatalmazásunk, hogy a tárgyi
támogatásokra közpénzt fordítsunk. A szakbizottságok javaslatainál, a HUNOP
tervezésnél, az országos sportági szakszövetségi tervezésnél világosan látható, hogy
mire adhatunk pénzt. Ősszel a jelenlegi törölt 20-as napirendi pont fogja
megvilágosítani, hogy milyen támogatási intenzitással, milyen mértékben visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások - milyen elkülönítési, ösztönző,
szankcionálási lehetőségekkel tudjuk ezeket a forrásokat kihelyezni 2021-2025 között.
A származtatott feladat felsorolás (66 db), melyek a közfeladat-ellátási működéshez
közvetlenül, vagy a nem közfeladatokhoz közvetetten kapcsolódó feladatokból áll.
Jelenleg a Hhvtv., a Vhr. és egyes agrárszabályi logikával dolgoztunk. Az OHSZK
esetében erre fogjuk átalakítani a szervezetet, illetve a munkatársak munkaköri
leírásait is. Minden közfeladatnak lesz egy dedikált felelőse is és annak egy helyettese.
Pontosan lehet majd tudni, hogy milyen ügyben kit és hogyan lehet megkeresni.
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Ugyanígy próbáljuk ennek társadalmasítását tovább vinni a területi szintekre,
dedikáltan a területi tagszövetségek és a speciális jogállású tagok közé. Fontos új
elem, hogy a speciális jogállású tagoknál a haltermelést, az ivadék előállítást
támogatjuk, a megtermelt anyagot a horgászszervezetek részére biztosítjuk. Itt is
megjelennek a szakmai és a pénzügyi szinergiák, amelyek előre mozdíthatnak
bennünket. A MAHOP területalapú támogatásából a MOHOSZ vizek és a speciális
jogállású tagjainknak a horgászvizei, horgászati célú haltermelést biztosító vizei is
részesülhetnek. Gyakorlatilag a területalapú támogatások mellett majd önrészt tudunk
finanszírozni a beruházásokra is. Az elkövetkező évekre ez a leltár egy vonalvezetés,
tudnunk kell, hogy mi a feladatunk, így a leltár ezt a célt elégíti ki, és azt tovább fogjuk
fejleszteni, illetve a leltár gyakorlati felhasználása kapcsán közös felelőségünk lesz,
hogy hogyan gazdálkodunk tovább ezekkel a forrásokkal a jövőben.
Dr. Szűcs Lajos: A közfeladat leltár elkészítése a mögöttes feladatokkal egy komoly
munka volt és köszöni azok munkáját, akik ebben részt vettek.
21.) napirend: Előterjesztés a MOHOSZ OHSZK 2021. évi költségvetési
létszámkeretének és éves bértömegének elfogadására, tájékoztató az
állománytábla aktualizálásáról.
Csizmár Erika: A tavalyi évhez hasonló szerkezetben állítottuk össze 2021. évre
javasolt OHSZK létszámát és annak összetételét. Az előterjesztésből látszik a
szövetségi feladatellátást, a közfeladatellátást, illetve a területi feladatellátást ellátó
munkatársaknak a megoszlása, illetve az OHSZK szervezeti felépítése, valamint a
munkatársak foglalkoztatásához szükséges 2021. éve javasolt bértömeg. A jelenlegi
ESZH MOHOSZ-ra eső hányadából a dedikált érdekképviselti és érdekvédelmi
feladatok finanszírozása egyre nagyobb nehézséget okoz. A jövőre nézve megoldást
kell találni erre.
Dr. Szűcs Lajos: Az írásos tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
V-10/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a MOHOSZ OHSZK 2021. évi
költségvetési létszámkeretének és éves bértömegének meghatározásáról szóló
előterjesztést, melynek alapján a létszámkeretet 56 teljes munkaidős státuszban
határozta meg, az éves szociális hozzájárulási adó nélküli 12 havi bértömeget 356 214
eFt főösszegben jóváhagyta.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
22.) napirend: Tájékoztató a Kajászói Halgazdaság
megvásárlásával kapcsolatos OHSZK intézkedésekről.

földterületeinek

Pálinkás Imre: Az írásbeli anyagot nem kívánja kiegészíteni.
23.) napirend: Tájékoztató a 2021-2025. évi halgazdálkodási feladatokról, az
alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek egységes halgazdálkodási terveinek
előkészítéséről beadási-jóváhagyási folyamatának helyzetéről.
Zellei Ágnes: Az írásbeli anyagot nem kívánja kiegészíteni.
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24.) napirend: A 2022. évi alhaszonbérleti díjak megállapítása.
Dr. Dérer István: A haszonbérleti díjak kezelési költsége, a munkabér költsége, a vizek
nyilvántartása és felülvizsgálata, az adatbázisokkal egyeztetése, a halgazdálkodási
tervek jóváhagyása stb. az OHSZK hárommilliárdos költségvetésében kis tétel,
azonban az 5 %-os emelés indokolt annak érdekében, hogy el tudjuk indítani azt a
folyamatot, hogy a valós feladatokkal kapcsolatosan felmerült költségeket, a velük
kapcsolatban származó bevételekből tudjuk finanszírozni, megteremtve ezzel
költséghelyi finanszírozást. Az alhaszonbérletekből éves szinten negyvenmillió forint
körüli befizetés keletkezik az OHSZK-nál, mellyel szemben a horgászszervezetek –
alhaszonbérleti konstrukció által biztosított lehetőségével - a vízterületekre kiadott
területi jegyek és egyéb szolgáltatások értékesítéséből éves szinten négymilliárd forint
bevételt tudnak realizálni.
V-11/2021. sz. határozat:
A Választmány 2022. évi alhaszonbérleti díjak mértékének megállapításáról szóló
előterjesztést elfogadta, egyben jóváhagyta, hogy a tárgyi adminisztrációs és banki
költségek részleges fedezeteként a 2022. évi alhaszonbérleti díjak általános mértéke
a haszonbérleti díj összegének 110 %-ában kerüljön meghatározásra.
(A határozatot a testület egyhangúan, 48 igen szavazattal fogadta el.)
25.) napirend: Előterjesztés a MOHOSZ 2021. évi költségvetésére.
Csizmár Erika: Az idei évben - a korábbi években megszokott eredményszemléletű
tervezés helyett - a pénzforgalmi szemléletű tervezési struktúrára tértünk át.
Jogszabályi követelmény, előírás nincsen arra vonatkozóan, hogy eredmény
szemléletű tervezést kelljen készítenie a civil szervezeteknek. A pénzforgalmi
szemléletű költségvetés - az OHSZK 3 milliárd forintos nagyságrendű bevételi és
kiadási tervszámai figyelembevételével - sokkal következetesebb és átláthatóbb képet
tud adni arról, hogy a tervévben mennyi várható bevétellel kalkulálunk, és azt mire
kívánjuk fordítani, megelőzve az esetleges túlköltekezést. A bevételi oldal első
blokkjában szerepelnek az állami okmányok közfeladatellátásból származó bevételei,
ez után a szövetségi és egyéb bevételek következnek. A kiadási oldalon a régi
struktúrához hasonlóan tételesen bemutatjuk mindazon kiadásokat, melyek
kifizetését, megvalósítását adott évben tervezzük. Az eredményszemlélethez képest
az a legnagyobb változás, hogy konkrétan látszanak azon tételekre tervezett kifizetési
összegek is, amelyeket beruházásokra kívánunk fordítani.
Urfi Tamás: A megnövekedett létszámot a MOHOSZ miből tudja hosszútávon
finanszírozni?
Csizmár Erika: A MOHOSZ OHSZK bértömegére vonatkozó előterjesztésben látható
a szervezeti felépítés, be vannak kódolva a közfeladatellátásban, illetve a szövetségi
feladatellátásban dolgozó munkatársak. Ennek megfelelően különböző forrásokból
biztosítjuk a munkabérekhez a forrást (állami okmány bevételekből a közfeladatellátást, egyes szövetségi feladatokat ESZH és egyéb bevételekből). Az ESZH
változatlanul hagyása mellett hosszú távon nem tudjuk már kigazdálkodni a piacképes
béreket.
Puskás Norbert: Köszönti a Választmányt. A megnövekedett feladatok
következtében a jövőben erősíteni kell a MOHOSZ OHSZK, illetve a tagszövetségek
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szervezetét is. Láthatóan „túlnőttük magunkat”, lásd a sok hétvégi rendezvényt,
programot, a halasítást, a megnövekedett horgász versenysporttal kapcsolatos
feladatokat stb. A jelenlegi tagszervezeti bázis finanszírozásához az ottmaradó területi
jegybevétel jelentős forrást biztosít, de a közfeladat-ellátásból nem kompenzálhatóak
a költségek. A munkaerőpiacon az egyre nagyobb jövedelemigény jellemző a
megnövekedett életszínvonal következtében. Nem lesz fenntartható a rendszer, ha
stratégiai szinten nem foglalkozunk a tagszervezetek személyi állományával,
természetesen kiszűrve a nem teljesítőket és nem pazarló módon szórva a MOHOSZ
OHSZK által, a következő években e célra elhatárolt központi forrást. Látva, hogy
lassan elfogy az aktív személyi állomány, kérni szeretném Elnök úr segítségét is ennek
mielőbbi megoldása érdekében. Tagszervezeti szinten nem tudjuk azt a profi szintet
produkálni, amit a horgászok mára már elvárnának.
Dr. Szűcs Lajos: Tavaly év végén nem örültem, hogy a „minta” alapszabályok
kötelezővé tétele levételre került a napirendről. Ha mindenki egységesen dolgozik,
akkor az elvárások és lehetőségek találkoznak. A következő időszak feladata, hogy az
ESZH-val, a víz nélküli egyesületekkel kapcsolatban új dimenziókat kell nyitni, mert
másképpen nem tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek
megfogalmazásra kerültek felénk.
V-12/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Horgászszövetség 2021. évi
pénzforgalmi szemléletű költségvetési tervét, melyet - a 2021. évi nyitó pénzkészlet
állománnyal együtt számított - 3.229.730 eFt bevételi és 3.176.725 eFt kiadási
főösszeggel, 53.005 eFt tervezett 2021. 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, 48 igen szavazattal fogadta el.)
26.) napirend: Tájékoztató és véleménycsere egyes szervezetstratégiai és
szabályozási kérdésekről, az őszi rendkívüli választmányi ülés egyes szervezeti,
díjmeghatározási és feladatkijelölési kérdéseiről.
27.) napirend: Egyebek, kérdések és válaszok 30’ időkeretben.
Dr. Dérer István: A „túlnőttük magunkat” kifejezés annál igazabb, minél lejjebb
megyünk a szervezeti szintek tekintetében. Szembesülnünk kell a következőkkel:
Finanszírozási újraelosztás: a közfeladat-ellátási bevételek mértéke szépen hangzik,
de kötelezettségvállalással, illetve célfinanszírozással terheltek. A közfeladat-ellátási több körösen kontrollált - pénzköltésnek a forrása az egységes állami okmány. A másik
- nem közfeladat - az érdekképviselet, érdekvédelem és az összes horgászszövetségi
feladat, ami nem sorolható egyikhez sem. Ennek egyik forrása volt az ESZH
MOHOSZ-ra eső hányada (650 Ft), ami az évek alatt változatlan mértékű maradt. A
100 MFt-os AM támogatás közvetlen közfeladatokra nem használható fel, lsd. pl.
ügyvitelt támogató eszközök. Ez a forráshányad nem fedezi a feladattömeghez
kapcsolódó költségeket, s ugyanez igaz a területi szövetségekre is.
Az ESZH tagszövetségnél maradó része, illetve MOHOSZ a választmányi határozattal
megállapított minimális tagdíjak: nem fedezhető fel a szervezeti attitűd és az ellátott
feladatok közti összefüggés a tagdíj mértékében, felső korlát nincs. Készítettünk egy
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próbaszámítást, ahol a hatezer forintos tagdíj mindent tartalmazna, ebből háromezer
forint az egyesületi tagdíj, kettőezer forint a területi tagszövetségi hozzájárulás,
egyezer forint a központi MOHOSZ hozzájárulás. A halgazdálkodási hasznosító
szervezetek esetében a halgazdálkodással összefüggő feladatok költségét a területi
jegyek ára kell, hogy tartalmazza.
Az egyesületek több módon is elhatárolhatóak:
- vízkezelő egyesület vagy objektív alapon nem vízkezelő egyesület, illetve
szervezetten nem vízkezelő egyesület,
- a civil törvény szerinti feladatokat önállóan ellátó vagy ezeket a feladatokat
másokkal (pl. horgászboltok) elláttató egyesületek,
- a MOHOSZ Választmánya által meghatározott illetékességi területen belüli, illetve
kívüli egyesületek,
- aktív (pályázik, együttműködik) vagy passzív (sodródik, tudatosan nem informatív)
egyesületek.
A valódi horgász szolgáltatást, a valódi munkát, valódi teljesítményt kellene a
forrásokkal összeegyeztetni ősszel. A nagy létszámú, szervezetten víz nélküli
egyesületeknél felmerült a kérdés, hogy az említett javaslat elfogadása esetén pl.
kettőezer forintot veszít az egyesület. Amennyiben kirándulást, rendezvényt,
horgásztábort szervezne, akkor a civil törvény megengedi azt, hogy egyéni
hozzájárulást szedjen be, mely a mi világképünk szerint nem tagdíj és nem területi jegy
ár. Koherensen látható lenne, hogy mely forrásnak mi a dedikált kiadási fedezete, a
jogcímeket a horgászok részére is egyértelműen kommunikálni lehetne. A mátrix-ok
és a HORINFO kapcsán az őszi ülés előtt egy vitaindító anyagot küldünk ki azzal
kapcsolatban, hogy kell-e ennyi tagi-, és területi jegy forma és típus, érdemes-e több
milliót fordítani 1%-os forgalmat sem generáló fejlesztésekre? A jegymátrixot
valószínűleg egyszerűsíteni kell, inkább a tagsághoz, mint jogi formához kötni és nem
a konkrét tagsági típushoz. Azon szervezetek területi jegyeit, amit speciális jogállású
halgazdálkodók vagy területi szövetségek adnak ki, azt mindenki - speciális tagi
kötelezettség nélkül - megvásárolhatja. Az egyesületi vizek relációjában az egyesületi
tagok területi jegye és a szabadon, elektronikusan is megvásárolható területi jegyek
között kell megteremteni az elhatárolhatóságot. A kiegészítő jegyeknél nem ismerték
fel sokan azak többletbevételi lehetőségét. A lényeg, hogy mindenképpen a bonyolult
mátrixokat egyszerűsíteni szükséges, akár programfejlesztés árán is. A más
illetékességi területére „betelepülő” egyesületi struktúrák, boltok esetével is foglalkozni
kell. A vétlen kicsiket segíteni kell. Ennél a költségmodellnél, amit jelenleg
működtetünk megközelítés alapján a 10 vagy a 15 ezer fő alatti létszámnál nincs
közgazdasági fedezeti pontot elérő tagszövetség. A HORINFO-ban kell-e ennyi
értékesítési csatorna? Az elektronikus szerződéskötésre való áttérés jogi lehetősége
adott, radikálisan szeretnénk ezt is egyszerűsíteni. A szolgáltatási csomagok általány
jellegű meghatározása szintén szükséges, a kisebb egyesületeknél azok
bevezetésének támogatásával, de az önállóságuk megőrzése érdekében a minimális
feladatokat teljesíteniük kell. Ezt kedvezményesen megvásolhatnák a területi
szövetségüktől. Kérem, hogy ha a pénzügyi, szerkezeti, szervezeti egységesítésben,
logikában, kiegyenlítésben hasznosítható gondolata van bárkinek, azt mielőbb ossza
meg velünk a közös jövőnk érdekében.
Urfi Tamás: Kérném, hogy erről hozzunk határozatot és a szeptemberi ülésen
dolgozzuk ki a felsoroltokat. A területi szövetségeket kérném bevonni ennek a
rendszernek a kidolgozásába. Azzal nem tudok azonosulni, hogy csak tagdíjat vagy
területi jegy árat emelünk. MI vízhasznosítóként tagdíjat nem tudunk emelni, a halőrök,
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eszközök fenntartása, vagy a fűnyírás is ránk hárul, mi telepítünk. A 2023-as ESZH
emelést már 2022-re kellene realizálni.
Dr. Szűcs Lajos: Nincs szükség határozathozatalra mivel a szeptemberi választmányi
ülésen napirendként szerepel. A következő időszakban minden cél szerint beszedett
forintnak külön súlya és a horgászok érdekében valós kontrollja lesz.
Gecse Lajos: Véleményem, hogy akkor lenne ennek értelme, ha az alapszabályok és
a közfeladat-ellátási leltár összhangban vannak egymással és ahhoz lenne
hozzárendelve a szükséges bevétel, illetve kiadás. Ha nincs kellőképpen tájékoztatva
a horgász, akkor ellenállásra lehet számítani. Alapvető feltétel lenne, hogy a jövőre
nézve mit szeretnénk, beleépítve a közfeladat-ellátási feladatokat és hozzárendelni a
költségeket. Utána kell dönteni.
Dr. Szűcs Lajos: A jelenlegi összegekben, pénzügyi keretben ez benne van. A
tisztázatlan helyzetből adódóan - víz nélküli egyesületek, vízhasznosító egyesületek
költségfelhasználása - ez azonban nem mindenki számára teljes mértékben átlátható.
Nemes Attila: Mindennapos telefonos megkeresés érkezik a nálam lévő halőri
bejelentő telefonra az ország minden részéről hétvégén mindenféle bejelentéssel,
kéréssel. Kérem, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, anyagilag megoldható-e,
hogy a HORINFO-s ügyfélszolgálaton kívül, a hétvégi időszakban az ügyfélszolgálati
rendelkezésre állási időt kitoljuk. A szolgáltatási színvonal emelése érdekében
mindenképpen foglalkozni kellene ezzel.
Dr. Dérer István: A HORINFO ügyfélszolgálattal kapcsolatos felvetéssel egyetértek.
Hétvégi üzemrendről, illetve nyújtott üzemrendről beszélünk. Született egy olyan
döntés, hogy 2023-ig be fogjuk tagozni az ügyfélszolgálatot a MOHOSZ szervezeti
rendszerébe és a Horgászjegy Kft. állományába kerülnek azok a munkatársak, akik
tudnak ilyen jellegű kiegészítő szolgáltatást nyújtani. A HORINFO üzemeltetéssel
szembeni egyéb elvárásaink (heti hét nap, 99,8%-os működési állapot) teljesültek.
Gecse Lajos kérdésére válaszolva, a legfontosabb a pénzáramok átalakítása. Minden
egyesület el tudja dönteni, hogy a MOHOSZ struktúrához akar-e tartozni vagy sem,
ezért nem az alapszabály a kulcsa az egésznek. A napi működés finanszírozása
rajtunk múlik, hogy a meglévő javak újrafelosztása milyen százalék-arányban állhat
össze és hány százalék plusz forrást kell bevonni, valamint milyen mindennek az
őszinte kommunikációja a horgászok felé. Ennek megtárgyalására augusztus 20-a
után egy ügyvezetői értekezlet is összehívásra kerül.
Puskás Norbert: Tudom, hogy az ESZH emelése miért nehézkes kérdés, de a
tagdíjakat és az alapszabályt ha csak 2023, 2024-ig rendezzük, akkor nem tudunk
ennyit várni, ugyanis a működésünk már 2022-ben bizonytalanná válik ilyen
finanszírozási kondíciók mellett. Ha a területi jegyárakat emeljük brutálisan, annak sem
jó az üzenete. A jegystruktúra tekintetében türelemre intenék, a meglévő rendszert
nem fejleszteném vissza, megvárva legalább 2 év tapasztalatát. Inkább a HORINFO
téves igényből vagy igény-értelmezésből adódó hibáinak kiküszöbölésére fordítanám
a hangsúlyt. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatban az a meglátásom, hogy az emberek
nem változtatnak azon hozzáállásukon, hogy minden most és azonnal kell, a legjobb
szolgáltatást elvárva. Javaslatom, hogy szeptemberben gondoljuk újra, ugyanis még
egyezer forintos ESZH emelés is óriási többletforrást jelentene vagy a költségvetésben
át kell strukturálni pénzeszközöket. Sajnálatos módon a túlélésünkért harcolunk abban
a tekintetben, hogy legyen emberünk, akivel dolgozhatunk.
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Dr. Szűcs Lajos: Látható, hogy milyen bonyolult a rendszer mert sok a megoldandó
feladat és probléma. Mindenképpen próbáljuk megoldani ezeket a feladatokat,
azonban mi öncélúan hiába gondolunk bármit, ha a Választmány, illetve a területi és
helyi szervezetek nem viszik keresztül és nem jól kommunikálják a döntéseket.
Dr. Kovács Gy. Zoltán: Hogy visszük végig az egyesületekig? Ez nagyon komoly jogi
kérdés. Vannak a tagszövetségek és vannak az egyesületek, én milyen címen megyek
el az egyesületekhez megvizsgálni, hogy hogyan gazdálkodik, betartja, nem tartja be
a törvényt? Gyakorlatilag nincs eszközünk hozzá.
Dr. Szűcs Lajos: Véleményem szerint vannak, mert ők a tagszövetségeken keresztül
a szervezeti rendszerünk tagjai és így közvetve elfogadták az alapszabályunkat, a
választmányi határozatokat. A „minta” alapszabály időben továbbra is kérdéses.
Megerősítem, hogy lesznek szankciók azokkal az egyesültekkel szemben, akik nem
tartják be a határozatokat és a MOHOSZ Alapszabályát. Nem kötelező MOHOSZ
tagnak lenni az ezzel járó előnyöket sem kell élvezni.
Dr. Kovács Gy. Zoltán: Többféle törésvonal is van. Említettem az önálló civil
szervezetek egymáshoz való viszonyát. Tapasztaljuk, hogy nagyon sok egyesületi
vezető megélhetésként kezeli a civil szervezetet, önállóan, megélhetési forrásként
kezeli a pénzügyeket, szervezeti életet. Az lenne a legfontosabb, hogy az ilyen-olyan
jogcímen az egyesületekhez kerülő pénzek a vízkezelő egyesületekhez kerüljenek.
Ilyen például, hogy víz nélküli egyesület környezetvédelmi díjat szed.
Dr. Szűcs Lajos: Ezek a történetek hozzánk is elérnek és komoly fejtörést okoz
ezeknek a megoldása. A példa is világosan megmutatja, hogy miért kell lépni.
Dr. Kővári Tibor: Ma elhangzott az is, hogy a Balatonon az egyesületeknek objektív
alapon nem lehet vízterületük. Az egyesületek nagy részének kikötője van, melyek
üzemeltetési engedéllyel, létesítési engedéllyel rendelkezik és többszáz millió forintot
érnek. Ennek fenntartása egy egyesületi tagra vetítve akár sokkal magasabb tagsági
díjjal jár, mint a vízhasznosító egyesületek esetében. A tulajdonnal rendelkező
egyesületeknél az egyesületi élet sokkal aktívabb, mint a gyűjtő egyesületeknél.
Illetékességi terület és megye, illetve régió. A Balatont nem lehet megyeként kezelni,
minden turisztikai szervezet régióként kezeli és mint régió az EU-s forrásokhoz
hozzájut - a horgászegyesületek kivételével. Például a Balatoni Fejlesztési Tanács 500
MFt-ot kapott a kikötők fejlesztésére, de ez kizárólag vitorlásokra vonatkozik. Nincs
benne egyetlenegy csónakos, illetve horgászegyesületi kikötő fejlesztése sem.
Szári Zsolt: A tagszövetség összességében tizenhatezer taggal rendelkezik, 50-100
tagnak van kikötői érintettsége. Nem ugyanaz az arány, mint akik halat telepítenek,
halőrzést végeznek azt a közösség, a tizenhatezer horgász érdekében teszik, ez kicsit
visszás megközelítés. A kikötők létesítésére jelenleg rendelkezésre álló támogatások
teljesen más forrásból származnak, ez kizárólag vitorlás kikötők létesítésének célját
szolgálja. Lobbizni kell, hogy lehessen olyan forrásokat találni, aktiválni, amik a
csónakkikötők létesítésére is igénybevehetők.
Dr. Dérer István: Két év után ma megyünk a Magyar Turisztikai Ügynökséghez. A
horgászkikötők létesítése is része a OHHP fejlesztési csomagjának, mely egy
kormányhatározattal került elfogadásra pár éve. Ha az egyesületnek nincs vize, de
van egy konkrét vízparti infrastruktúrája (kikötők, horgászüdülők) egyértelmű, hogy
egyenként meg kell vizsgálni a feladatokat. Ha a kritériumok közül az adott egyesület
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csak egynek nem felel meg, de átlátható a működése, aktív az egyesület élete, abban
az esetben nincs akadálya a feladatfinanszírozásnak, csak világossá kell tenni a
feladatokat. Fontos, hogy a feladatfinanszírozás a nyílt forgalmú szolgáltatásokat fogja
támogatni. Nagyon nehéz elfogadtatni önálló szegmensként a horgászturizmust, ami
tulajdonképpen egy több elemhez kapcsolódó, ám fejlődő és fizetőképes kereslet. Az
igényeket szintetizálni akarjuk és annak kell majd megfelelni.
Seregi Miklós: A pénzügyek rendbetétele annak érdekében, hogy működjenek a
tagszövetségek az véleményem szerint nem kérdés. Az egész struktúrát át kell
világítani. Egyre nehezebb egyesületi szinten is megoldani a tisztségek betöltését.
Nagyon át kell gondolni, hogy szeretnénk hatékonyan és jól működtetni a jövőben ezt
a szervezetet.
Egyéb kérdések hiányában megköszöni a Választmány munkáját és bezárja az ülést.
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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.
„BIHARUGRAI HALGAZDASÁG” KFT

Választmány
tagság:
1
1
Küldötti
létszám:
2
2
2
3
3
2
3
4
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
Képviselői
létszám:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Választmány
létszáma:

ÖSSZESEN
*szavazati joggal rendelkezők
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Részt
vett:
1
1
Jelen
volt:
1
0
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
3
2
2
1
2
2
2
2
1
Jelen
volt:
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
Jelenléti
ív
szerint*:
48

