„Minden, amit hallunk, vélemény, nem tény,
és minden, amit látunk, nézőpont, nem a valóság.”
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Vezetőségi beszámoló
a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület
2017. évi tevékenységéről

Összefoglaló
A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységét a vonatkozó törvények betartásával
eredményesen végezte. Az egyesület vezetése, Felügyelő bizottsága, Fegyelmi bizottsága – tekintettel
arra, hogy a tisztségek időtartama lejárt – átalakult. A tisztújításra a 2017. évi Közgyűlésen került sor.
A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület következő tisztségeket és személyeket választotta 5 éves
időszakra a 2021. évet lezáró Közgyűlésig, de legkésőbb 2022. május 31-ig:
- Aradi János elnök
- Gerzsei Zoltán alelnök
- Rácz István titkár
- Szentkirályi Lászlóné gazdasági felelős
- Fotyék János vezetőségi tag
- Krieser János vezetőségi tag
- Szabó Géza vezetőségi tag
-

Katics Máté Felügyelő bizottsági elnök
Csonka Miklós Felügyelő bizottsági tag
Lacza József Felügyelő bizottsági tag
Pataki Gábor Felügyelő bizottsági tag
Tumpek István Felügyelő bizottsági tag
Virág Zoltán Felügyelő bizottsági tag

-

Dr. Nagy Attila Fegyelmi bizottsági elnök
Éberling István Fegyelmi bizottsági tag
Hencz János Fegyelmi bizottsági tag

Az egyesület vállalkozói szerződései (a nevelőtavakkal és horgásztavakkal, illetve a büfével egyaránt)
mind személyekben, mind műszaki tartalomban az előző évben stabilizálódtak. A tagokkal történő
szerződéskötést az elnökség számára a 2017. évi Közgyűlés engedélyezte azzal, hogy arról a
következő közgyűlésen az elnökség beszámol. Az elmúlt évben tagokkal fennálló, vagy időlegesen
kötött szerződések a következők voltak:
Farkas Imre halőri tevékenység
Sörös József tógondnoki és halőri tevékenység
Tancsa Tamás büfégondnoki szerződés, ami 2017-ben kiegészítésre került a napijegyek
forgalmazásának jutalékos rendszerével.
Tar Lukács Zoltán biztonsági őri tevékenység (jegykiadás)
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Az egyesület egyes tevékenységeit üzemszerű, stabil működés jellemezte. A magas napijegy eladások
jelentős bevételt adtak az egyesületnek és a bevételek közel 16%-át (10.720.250 Ft-ot) jelentették
2017-ben, ezzel jelentősen hozzájárult a tevékenység az egyesület eredményes gazdálkodásához.
Az tógondnoki tevékenység átalakításával a terület összképében elért eredményt sikerült megtartani
2017-ben is.
Az egyesület gazdálkodása, a valamint a versenyeztetésből és napijegy bevételből származó többlet
biztos anyagi forrást biztosítottak, így sem hal eladására (busán kívül), sem a tagdíj és területi jegy ár
növelésére a 2018. évi jegykiadáskor sem volt szükség. Ezzel a 2018. év az ötödik változatlan tagdíjjal
és területi jegy árral megkezdett év. A szigorú, fegyelmezett, de a közép- és hosszabbtávú jövő
szempontjából fontos beruházások végrehajtása melletti gazdálkodást célszerű folytatni a következő
években is.
A horgásztavakba telepített halmennyiség 2017-ban kiemelkedően magas volt, mely az évközi
vásárlásnak és a nevelőgazdaság sikeres termelési eredményének köszönhető, bár az évközi, külső
forrásból telepített állomány alacsonyabb volt a tervezettnél. Ennek főbb okai:
-

A piaci hal ára rendkívül magas volt 2017-ben.
A magas ár mellett sem volt megbízható forrásból származó hal.
Az egyesületet segítő állatorvos nem javasolta a külső telepítést az országban
tapasztalható halbetegségek behozatalának magas kockázata miatt.

Reményeink szerint a 2018-as árak és elérhetőségek normalizálódnak, és a 2018. év a tervek szerint
teljesül ezen a területen is. A telepítések egyenletesebbé tétele érdekében a javasolt a jövőben is – a
pénzügyi források figyelembe vételével – a kisebb évközi telepítések végrehajtására, valamint az ezt
lehetővé tevő napijegy értékesítés magas szinten tartására.
A horgásztavak – szélesebb körű hasznosítása érdekében – azok tipizálására kidolgozott koncepció
mentén történt az üzemeltetés. Az ehhez szükséges beruházások megvalósultak és ezek üzemszerű
működése volt jellemző 2017-ben.
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Az egyesület irányítása, gazdálkodása

Az egyesület évi rendes Közgyűlésére az elmúlt év május 8-án került sor. Közgyűlésen az egyesület
vezető testületeinek lejáró mandátuma miatt teljes körű tisztújításra került sor. A tisztségek között több
új tisztségviselő került be az egyes testületekbe, azonban a korábbi személyek jelentős része
megerősítésre került tisztségében (lásd részletesen a beszámoló elején).
Az egyesület gazdálkodása stabil volt 2017-ban is. A bevételek növekedésének és a költségek
leszorításának köszönhetően kellő pénzügyi tartalékot sikerült az elmúlt három évben felhalmozni az
esetlegesen problémásabb évek átvészelésére.
A nevelőgazdaság terven felüli eredményt hozott 2017-ben is, különös probléma az üzemeltetésben
nem jelentkezett.
Az egyesületi büfé megfelelően működött. A megnövekedett napijegy értékesítés kiszolgálásának
gyorsítása érdekében, valamint az egyesület által használt célszoftver elavulása miatt szükséges új
kiszolgáló szoftver fejlesztés elkészült. A magas forgalom miatt jutalékos rendszer került kidolgozásra
és a büfégondokkal megkötésre, mely csak a magas értékesítési mennyiség (értsd magas bevétel)
esetén jelent költséget az egyesület számára.
A horgásztavak üzemeltetése rendben zajlott, az év eleji szokásos busa elhulláson kívül rendkívüli
esemény nem történt.
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2

Horgásztavak hasznosítási koncepció megvalósulása

Az egyes horgásztavak hasznosítási koncepciójában változás az előző évhez képest nem volt, az egyes
programok folytatódtak.
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Nevelőgazdaság, haltelepítések

A termelési terv 2017-ben a nevelőgazdaságban megvalósult. A horgászvízbe kihelyezett hal
termelése lényegesen a tervezett felett valósult meg. A terv számolt elhullással, mely jelentősen a
terven belül maradt (gyakorlatilag nem volt). A gazdaság üzemeltetése az előző évben is alkalmazott
módszerrel történt, mely szerint trágyázásos szezonindítást követően magas fehérjetartalmú takarmány
került a nevelőtavakba kijuttatásra (táp, borsó, magas fehérjetartalmú búza). A jelentkező betegségek a
kezdeti fázisban, főként klóros fertőtlenítéssel kerültek kezelésre. A megfelelő időzítés nagymértékben
hozzájárult az elhullás minimalizálásban, megakadályozásában.
A horgásztavakba hal telepítésre – a gazdálkodás eredményességének köszönhetően – részben
vásárlásból, nagyobb részben saját termelésből került sor. A versenyeztetésből származó bevételek,
illetve a megemelkedett napijegy értékesítés forrást biztosított rendkívüli – külső vásárlásból származó
– haltelepítésre. A telepítés célja az őszi bővebb halállományú időszak kiterjesztése, az évközi fogási
esélyek szinten tartása volt. Az évközi telepítést – amennyiben arra a pénzügyi fedezetet sikerül
megteremteni – folytatni kívánjuk. Ennek egyik feltétele a napijegyek értékesítésének szinten tartása,
növelése.
Az évközi többletbevételeknek köszönhetően 2017-ben hal eladásra – a busa kivételével, mely
horgászvízbe nem telepíthető – nem került sor.
A 2017. évben a horgászvizekbe kihelyezett teljes halmennyiség 420 q 77 kg volt.
A telepítések részletezése az 1. számú mellékletben megtekinthető:
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Fogási eredmények:

2017-ban 21878 alkalommal horgásztak horgászaink a tórendszeren. A létszám az utóbbi években
átlagosnak mondható, kismértékben növekedett a 2016. évhez képest.
A horgásznapok a következőképpen alakultak:
Napijegyes
Tag
Összes horgásznap

3685
18193
21878

A kifogott halak teljes mennyisége 323 q 39 kg.
A 2017-ben kifogott mennyiségek a következők:
Össz. darab

Össz súly (kg)

Átlag súly (kg)

Ponty*

16230

33230,5

2,05

Compó

24

31,0

1,29

Balin

19

22,4

1,18

Csuka

142

316,4

2,23
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Össz. darab

Össz súly (kg)

Átlag súly (kg)

41

85,1

2,08

Kősüllő

3

9,5

3,17

Harcsa

57

505,0

8,86

Sz.kárász

5

11,2

2,24

Garda

2

4,0

2,00

Amur

871

2110,9

2,42

2

2,0

1,00

Süllő

Angolna
Őshonos egyéb

-

865,9

Nem őshonos egyéb

-

1442,8

Busa
16
*Megjegyzés: ebből napijegyes: 6789,49 kg
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144,0

9,00

Környezetvédelem

A 2017. évben a tógondnoki tevékenység megfelelően működött, a horgászkörnyezet állapota a
kialakított magas szinten maradt.
A veszélyes fák egy részének eltávolítására az Atomix Kft. tűzoltóinak bevonásával az erőmű
közreműködésében megtörtént.
A tavak közötti területek áttekinthetősége érdekében a terület fáinak alsó ágai ritkításra tovább
folytatódott annak érdekében, hogy a terület parkszerű hatást keltsen.
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Halőrzés:

A halőrzési tevékenységet 3 fő főállású, Sörös József, Farkas Imre és Vajda József, mint vállalkozók,
és egy fő részmunkaidős halőr látják el a halőrzési feladatokat. A három halőr mellett Kiss Gábor
társadalmi halőr végzi a feladatot, aki külön beosztás nélkül, véletlenszerű ellenőrzéseket hajtott végre.
Ez úton is köszönjük a munkáját. A halőrzés szintjének és megbízhatóságának javítása érdekében –
havonta változó véletlenszerű halőri beosztás készül. A beosztás csak szűk körben ismert a vezetőség
körében is (csak az alelnök ismeri). A beosztásnak köszönhetően halőrök a nap bármely órájában
megjelenhetnek, illetve a területen tartózkodásuk – a horgászok számára – kiszámíthatatlan. A halőrök
a magasabb létszámnak köszönhetően együttes ellenőrzéseket is végeztek. A szabálytalan horgászok
kiszűrése nem egyszerű feladat. Több jelzés érkezett a Horgászoktól korábbi szabálytalanságokkal
kapcsolatban, melyre utólag intézkedés nem hozható. A horgászati szabályok be nem tartásával
kapcsolatban intézkedésre jogosul személy a halőr. Kérjük a tagságot, hogy szabálytalanság
észlelésekor a halőrt értesítsék haladéktalanul, hogy Ő a szükséges eljárást lefolytathassa! (Az
utólagos bejelentésekkel kapcsolatban – főként a bizonyíték hiánya miatt – sem a Vezetőség, sem a
Halőrök érdemi intézkedést nem tudnak hozni.)
A horgászok általi bejelentésre több esetben volt példa az elmúlt időszakban, melyet ez úton is
köszönünk az egyesület nevében!
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Versenysport:

Az elmúlt évekhez hasonlóan versenycsapataink részt vettek a Tolna Megyei Horgász Szövetség által
szervezett megyei versenyeken.
A bogyiszlói Holt Dunán megrendezett versenyeken az alábbi eredmények születtek:
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Az ifjúsági csapatunk a II. helyet szerezte meg, melynek tagjai, voltak Mészáros András, Menyhei
Márk, és Knopf Antal.
Az egyéni versengésben
az

U15-ös korosztályban Mészáros András a

negyedik

az

U20-as korosztályban Menyhei Márk az

első

az

U25-ös korosztályban Knopf Antal

negyedik

a

helyet szerezte meg.
A női kategóriában örömünkre visszatért most már kétgyermekes anyaként Schäffer Bokodi Barbara,
az első helyet szerezte meg
Felnőtt csapatunk a már említett bogyiszlói Holt Dunán megrendezett kétfordulós Megyei
Csapatversenyen II. helyezést ért el. A csapat összeállítása: Kiss Áron, Komáromi Gergő, Schäffer
Károly, Decsi Péter, és Rácz István,
A négy fordulóban kiírt megyei egyéni bajnokságon három versenyzőnk Decsi Péter és Kiss Áron vett
Várszegi Balázs vett részt. Horgászaink kiváló eredményt értek el, Várszegi Balázs az első, Kiss Áron
második, Decsi Péter VII. helyezést érte el.
Az EON Debrecen által a Tisza-tavon megrendezett Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozón négy
csapatunk vett részt, melyen a következő eredmények születtek:
Csapat: (A osztály)
PA Zrt I. csapat Komáromi Gergő, Schaffer Károly, Rácz István:
PA Zrt II. csapat Czimmer Péter, Pettesch Ádám, Tumpek István

I. helyezés
II. helyezett

A személyi változások miatt a harmadik csapatunt az iparági szabályok miatt csak a B osztályban
indulhatott,
de jó eredményüknek köszönhetően az idei évben újra az A osztályban indulhatnak.
Csapat: (B osztály):
PA Zrt.III. csapat Szabó Géza, Komáromi Zoltán, Pusztai Sándor
Egyéni: (A osztály, 45 fős mezőnyben)
Czimmer Péter
Rácz István
Tumpek István
Komáromi Gergő

I. helyezés
II. helyezés
IV. helyezés
V. helyezés

Egyéni: (B osztály, 99 fős mezőnyben)
Pusztai Sándor
Komáromi Zoltán

VII. helyezés
IX. helyezés

III. helyezés

érték el.
A fenti eredmények mellett a Legeredményesebb Társaság rangsorban a I. helyet sikerült
megszereznünk.
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Ezúton is köszönjük a versenyek lebonyolítását támogató segítők, rendezők munkáját, a szponzorok
támogatását, akikre az egész év során lehetett számítani, és bízunk benne, hogy ezután is aktívan részt
vállalnak e feladatokból támogatva az egyesületi élet fejlődését.
Ugyanígy az ifjúsági csapattagok szüleinek is köszönjük, hogy lehetővé tették gyermekeiknek
egyesületünk színeiben való indulását.
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Egyesületi élet:

Az egyesület tagsága 2017-ben a következőképpen alakult (év végi záró létszám):
Felnőtt
Ifjúsági
Gyerek*
Kedvezményezett
Jogi
Tiszteletjegyes
Összes tag év végén
20 felnőtt kilépő
Elhunyt
26 felnőtt belépő

681
6
70
10
16
6
719

3

*Megjegyzés: nem minősül tagnak

A létszám a ki és belépők egyenlegéből adódóan kis mértékben nőtt. Tagsági jelentkezést főként azok
adnak be azt egyesülethez, akik előtte rendszeres napijegyes látogatók voltak.
Az egyesület, illetve a PA Zrt. szokásos éves rendezvényei megtartásra kerültek. Sikeresen
megtartásra került az egyesületi családi nap. A program jó hangulatban került lebonyolításra, az előző
évi sikeresnek mondható Családi nap tapasztalatainak figyelembe vételével. A résztvevő tagok és
családtagjaik létszáma növekedett az előző évhez képest.
Az éves programnaptár (az előre tervezhető programokkal) a tavasz elején összeállításra és
kihirdetésre került.
A tájékozatók továbbra is a beíró házban, a hirdető táblán, az egyesület honlapján, illetve Facebook
oldalán kerülnek kihelyezésre. A tájékoztatókkal kapcsolatos – telepítések, korlátozások, versenyek visszajelzések alapján, a rendszeren folyamatosan alakítottunk. Javasoljuk, hogy az egyesületi élettel
kapcsolatos információkat az egyesület hivatalos forrásaiból szerezzék be tagjaink, mivel a szárólszájra terjedő információk félrevezetők lehetnek, és téves következtetésre adhatnak okot.
Folyamatosan üzemeltetjük, és friss tartalommal töltjük az egyesület honlapját és a Facebook
oldalunkat. Bízunk benne, hogy a tagság és vendéghorgászaink gyorsabb pontosabb tájékoztatását
szolgálja. Köszönjük a Govern-Soft Informatikai Kft. honlap fejlesztési és üzemeltetési támogatását!

Paks, 2017. április 26.
A vezetőség nevében:
Aradi János
elnök
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1. Számú melléklet

TELEPÍTÉSEK 2017
ÖSSZ
(kg)

KONDOR

Halfaj
MENNYISÉG
Vásárolt

P6

P3

Süllő

P3 vad

Keszeg

Csuka

db

kg

db

kg

db

kg

db

kg

db

kg

db

kg

0

0

2950

5434

73

322
572

0

113

0

0

0

0
327

ÖSSZ
(kg)

FÜZES

Halfaj
MENNYISÉG
Vásárolt

P6

P3

Süllő

P3 vad

Keszeg

Csuka

db

kg

db

kg

db

kg

db

kg

db

kg

db

kg

471

380

16138

23603
2000

105

438
3865

0

118

0

3890

0

0

35309

1015
ÖSSZ
(kg)

ÖSSZES TELEPÍTÉS HORGÁSZTAVAKBA
Halfaj
MENNYISÉG
Vásárolt

P6
db
471

P3
kg
380
0

Süllő

P3 vad

db

kg

19088

29037
2000

6768

db

kg

178

760
4437
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db

Keszeg
kg

0

231
0

db

Csuka
kg

0

3890
1015

db

kg
0

0
327

42077

