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Vezetőségi beszámoló 

a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület  

2021. évi tevékenységéről 

 

 

Összefoglaló 

 

A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület 2021. évi tevékenységét is(!) a vonatkozó törvények 

betartásával eredményesen végezte.  

Az egyesület vállalkozói szerződései – a nevelőtavakkal és horgásztavakkal – mind személyekben, mind 

műszaki tartalomban változatlan módon, stabilan folytak. A büfégondnoki tevékenységben a változás 

jelentős hatással volt a horgásztanyára és környezetére. A Vállalkozó saját pénzügyi forrásból több 

beruházást hajtott végre az elmúlt évben is a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében. A 

szolgáltatási színvonal emelése nem csak a vállalkozó érdeke, az egyesület területének rendezettsége 

minden tagunk és vendég horgászunk pihenését szolgálja. A büfégondnoki tevékenységbe tartozó terület 

állapota, tisztasága minden évszakban jelentősen javult az elmúlt években. Köszönjük Bátor Zsoltnak 

és csapatának az eddig befektetett munkát és energiát! 

A tagokkal történő szerződéskötést az elnökség számára a 2021. évi Közgyűlés engedélyezte azzal, hogy 

arról a következő közgyűlésen az elnökség beszámol. Az elmúlt évben tagokkal fennálló, vagy 

időlegesen kötött szerződések a következők voltak: 

Kiss Gábor halőri tevékenység 

Katics Máté tógazda szolgáltatás  

Sörös József tógondnoki és halőri tevékenység 

Bátor Zsolt büfégondnoki szerződés napijegy jutalékkal kiegészítve. 

Az egyesület egyes tevékenységeit üzemszerű, stabil működés jellemezte. A magas napijegy eladások 

jelentős bevételt adtak az egyesületnek 4465 darabot értékesítettünk 18.206.200 Ft értékben.  

Az egyesület gazdálkodása, valamint a versenyeztetésből és napijegy bevételből származó többlet biztos 

anyagi forrást nyújtott. Hal eladására – busán kívül – 2021-ben sem került sor. A tagdíj és területi jegy 

– a több éves minimális emelésétől eltérően – emelésére kényszerült az egyesület az elmúlt évek 

szolgáltatási és takarmányárak emelkedése miatt. A hosszú távú kiegyensúlyozott gazdálkodás 

fenntartása érdekében a tagokat terhelő költségek és a napijegyek is megemelésre kerültek. Az emelés 

a napijegyeket érintette magasabb arányban. 

A horgásztavakba telepített halmennyiség 2021-banis kiemelkedően magas volt, mely köszönhető a 

gazdaság tevékenységének, illetve az évközi telepítéseknek. Köszönjük Katics Máté halgazdálkodásban 

nyújtott szakszerű tevékenységét. 

2021-ben ismételten sikeresen pályáztunk a MOHOSZ őshonos fajok telepítési pályázatán, melyből 

5.020.000 Ft értékben telepítettünk különböző fajokat. A telepítés – a pályázati kiírásnak megfelelően – 

50%-a egyesületi önrészből lett finanszírozva. 

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 2021-ben is.  

 

1 Az egyesület irányítása, gazdálkodása 

 

Az egyesület évi rendes Közgyűlésére 2021. augusztus 2-án került sor. A COVID-19 járvány – és az 

ahhoz kapcsolódó rendeletek – a szokásos időszakban nem tették lehetővé a Közgyűlés megtartását. A 
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Közgyűlésen a tagság továbbra is alacsony számban vesz részt melynek következménye lehet, hogy a 

Közgyűlés nem a többség érdekei mentén hoz döntést. 

A napijegy forgalmazás az egyesület gazdálkodásának egyensúlyban tartása érdekében továbbra is 

fontos, illetve a tagság létszámának fenntartása érdekében szükséges. (Az új tagok döntően a korábbi 

napijegyes vendéghorgászokból kerülnek ki.) A napijegyek bevétele az elvitt hal értékét jelentősen 

meghaladja. A napijegy vásárlások és a kapcsolódó fogások részlet adatai alapján rendszerszintű hiba, 

visszaélés nem tapasztalható, üzletszerű tevékenységre, ebből eredő pénzszerzésre a napijegyes rendszer 

nem alkalmas. A visszaélés elkerülése, valamint a napijegy bevételek emelése érdekében a napijegy 

árakat ismételten emeltük. 

Az egyesület gazdálkodása stabil volt 2021-ben is. A bevételek növekedésének és a költségek 

leszorításának köszönhetően kellő pénzügyi tartalékot sikerült az elmúlt években felhalmozni az 

esetlegesen problémásabb évek átvészelésére. A tervezettől eltérően a végrehajtott fejlesztések mellett 

sem csökkentek az egyesület pénzügyi tartalékai. 

A nevelőgazdaságterven felüli eredményt hozott 2021-ben is, különös probléma az üzemeltetésben nem 

jelentkezett. A gazdaságban a nevelt állományának terven felüli elhullását több áve sikerült elkerülni, 

így a – rendkívüli helyzetekre felhalmozott – pénzügyi tartalékból nem kellett felhasználni. 

Az egyesületi büfé megfelelően működött, a büfé környezetében jelentős változások tapasztalhatók, 

melyek költségei az egyesületet nem terhelik. 

A horgásztavak üzemeltetése rendben zajlott, a terület rendezettsége megfelelő volt. Egyes esetekben a 

horgászok kérésére (amennyiben valóban indokolt) horgászhely szélesítések, új horgászhely létesítések 

történtek. A horgászhelyek kialakítása jelenleg biztosítja a kellő távolságtartást a horgászaink között a 

nyugodt, egymás zavarásától mentes horgászat érdekében. Az indokolatlanul sűrűhorgászhelyek 

kialakítása ezért továbbra sem cél. A vízterülettel történő gazdálkodás koncepciójában továbbra is a 

parkosított, tiszta – de nem művi – környezet fenntartása a cél. Ezen belül fenntartjuk a Kondor tó 

természetes vadvíz jellegét néhány bedőlt fa meghagyásával. 

2021-ban sikeresen pályáztunk a MOHOSZ „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” 

keretében a standard és preferált őshonos halfajok telepítése pályázatán. Az elnyert támogatás 2.500.000 

Ft, melyből lehívott, ténylegesen elszámolt támogatás: 2.500.000 Ft 

 

A felhasználás, kapcsolódó telepítések a következők voltak: 

 Süllő 2 nyaras:  500 kg  2.250.000 Ft 

 Csuka 2 nyaras: 500 kg  1.600.000 Ft 

 Keszeg:  1300 kg bruttó  1.170.000 Ft 

Összesen nettó5.004.800 Ft  értékben telepítettünk a pályázat kapcsán, ennek 50%-a, maximum 2,5 mFt 

a támogatás. 

Ezekből: 

Pályázott összeg összesen:  5.009.600 Ft 

MOHOSZ támogatás:  2.500.000 Ft 

PAHE önrész:    2.509.600 Ft (2.520.000 Ft) 

(A megvalósult telepítés 5.020.000 Ft lett. A különbözet az önrészt növelte.) 

Az egyesület vízjogi engedélye 2022.03.31-én lejár. Az engedély megújítása elkezdődött (illetve 

időközben a határidőig benyújtásra került). Az engedélyeztetés jelentős költséggel jár, mivel a 

kapcsolódó dokumentációt szakosodott tervező céggel meg kell újítani, valamint eljárási díjat kell 

megfizetni. A hatósági kapcsolattartásban az atomerőmű segíti az egyesületet, melyet ez úton is 

köszönünk! 
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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. A gazdaságban végzett nagyhalas programnak, valamint külső vásárlásnak 

köszönhetően felső méretkorlát körüli pontyokat teleptettünk. A felső méretkorlátot megközelítő 

pontyok telepítésének célja a horgászélményének javítása a „szabvány konyhaponty” (értsd 1,5-2 kg 

közötti) tartomány feletti halakkal, illetve a gerillamarketing, szájreklám kihasználása az egyesület 

vizeinek népszerűsítése érdekében. (Kevesen készítenek Facebook-ra fotót 2 kg-os ponttyal, nagyobb 

méretűvel viszont igen, illetve az ismerősi ajánlás erősebb a nagyobb méretű halak esetén.) 

A rablóhalas programban a süllőfészkek kihelyezése sikeresnek bizonyul. A horgásztavakban több 

helyen a süllők leívnak, van olyan fészek, melyre áthelyezést követően ismételten. A süllőfészkeken az 

ikrák megóvása nagy figyelmet igényel, melyben köszönjük a közreműködők gondos munkáját. 

 

3 Nevelőgazdaság, haltelepítések 

 

A termelési terv 2021-ben a nevelőgazdaságban megvalósult, illetve terven felül alakult. A horgászvízbe 

kihelyezett hal termelése ezzel együtt a tervezettnek megfelelően megvalósult (a terv általában 750 

taghoz rendelt 300q vagy azt meghaladó, a horgászvízbe kihelyezett ponty biztosításához készül). A 

terv számolt elhullással, mely a terven belül maradt. A gazdaság üzemeltetése az előző évben is 

alkalmazottmódszerrel történt, mely szerint trágyázásos szezonindítást követően magas fehérje tartalmú 

takarmány került a nevelőtavakba kijuttatásra (táp, borsó, magas fehérje tartalmú 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 2021-ben hal eladásra – a busán kívül, mely horgászvízbe 

nem telepíthető – nem került sor. 

A gazdaság működtetésében ismét alkalmaztuk az átütemezett kihelyezés. Az őszi lehalászás során a 

teljes állományt nem helyeztük át a horgász vizekbe, mintegy 80 q visszatartásra és téli tárolásra kerül. 

Az állományt 2021 márciusában helyeztük át a horgásztavakba, felvállalva a téli súlyvesztés kockázatát. 

(Mivel téli súlyvesztét követően helyeztük ki a halakat, alacsonyabb össz. telepítési súlyt számolunk el, 

mintha ezt már ősszel megtettük volna. Ebben az esetben a súlyvesztés a horgásztavakban történik, 

melyről már nem lenne információnk.) Az átütemezett telepítés sikeresnek bizonyult, a tavaszi 

időszakban jelentősen javította a fogási esélyeket. A 2021. őszén eltárolt halak időközben kihelyezésre 

kerülte. Az állományban (valószínűleg a Dunából származó) mintegy 25q kisméretű (5-15 dkg) kárászt 

halásztunk le. A nagyszámú kárász rövid távon zavarhatja a ponty horgászatot, ennek ellenére a 

horgászvizekbe kihelyeztük. Ennek fő oka a rablóhalak táplálékkal történő ellátása, hosszabb távon azok 

súlygyarapodásának segítése, és a nagyobb harcsák állományának fenntartása, javítása volt. 

 

Az összes ponty telepítés 2021-ban313q 98 kg, az összes nemes hal 404 q 21 kg a teljes hal telepítés 

mennyisége452 q 95 kg volt. 

 

4 Fogási eredmények: 
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2019-ben 19831, 2020-ban 25115, 2021-ben 23706 alkalommal horgásztak horgászaink a tórendszeren. 

A létszám az utóbbi években magasnak mondható, de a horgásznapok száma sok évre visszatekintve a 

18000-25000 alkalom sávban mozog 

 

A horgásznapok bontása 2021-ben a következőképpen alakultak: 

 

Napijegyes 4465 

Tag 19241 

Összes horgásznap 23706 

 

 

A kifogott halak teljes mennyisége 402q 92 kg. 

 

A 2021-ben kifogott mennyiségek a következők: 
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Napijegy 5578 5 10 25 35 0 
 

49 6,8 301,1 122 199 0 

Tag 28970 31 34 408 383 0 
 

691 0 1997 297 1136 14 

Végösszeg 34548 36 44 433 418 0 
 

740 6,8 2298,1 419 1335 14 
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Napijegy 2354 2 5 13 24 0 6 8 117 0 

Tag 12416 31 16 186 272 0 72 0 563 10 

Végösszeg 14770 33 21 199 296 0 78 8 680 10 
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Átlag (kg/db) 2,3 1,1 2,1 2,2 1,4 0 9,5 0,9 3,4 1,4 

 

 

Minden évben felvetődik tagjaink között, hogy a napijegyet vásárló horgásztársak mekkora mennyiségű 

halat visznek el. A napijegy bevételek szükségesek, az abból származó hal elvitel arányában jóval 

alacsonyabb, mint a tagjaink esetében. 

 

 

 

5 Környezetvédelem 

 

A 2021. évben a tógondnoki tevékenység megfelelően működött, a horgászkörnyezet állapota a 

kialakított magas szinten maradt. 

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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A faállományra a megtelepedett hódok hatással vannak. Ez főként azokon a területeken feltűnő, ahol a 

tagság nagyobb részt megfordul. Tekintettel arra, hogy a hód továbbra is védett, beavatkozási 

lehetőségünk nincs. Egy előnye van a hódok megjelenésének: a PA Zrt. kommunikációs céljaira a hód 

állomány felhasználható. Mivel az erőmű azzal, hogy a vízterületet az egyesületnek bérbe adja, illetve 

a vízforrás biztosított az egyesület számára jelentősen hozzájárul az egyesület működtethetőségéhez, 

létjogosultságához. (Nehéz lenne egyesületet működtetni vízterület és víz utánpótlás nélkül.) Stratégiai 

célokból a jövőben is támogatja az erőmű PR céljait ezen a területen is. Ne feledjük, mi is csak vendégek 

vagyunk az általunk használt területen! 

(Megjegyzés: a közvélekedéssel ellentétben a hódokat senki nem telepítette ide. A 25 évvel ez előtti 

gemenci telepítés hatására terjedtek el és foglalták el ezt a területet is.) 

 

6 Halőrzés: 

A halőrzési tevékenységet 2 fő főállású, Sörös József, Kiss Gábor, mint vállalkozók látják el. A főállású 

halőrök mellé két fő társadalmi halőrnek adtunk megbízást, ez úton is köszönjük a munkájukat. Azon 

tagjainkat, akiknek van kedve, energiája a társadalmi halőri feladatok ellátására, szívesen látjuk a 

csapatban. 

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! 

 

7 Versenysport: 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan versenycsapataink részt vettek a Tolna Megyei Horgász Szövetség által 

szervezett megyei versenyeken. 

 

A Gonozd II. sz. tavon és a szálkai víztározón megrendezett versenyeken az alábbi eredmények 

születtek: 

 

Azifjúsági csapatunk az elmúlt évben Tamásiban lebonyolított versenyen a V. helyet szerezte meg, 

melynek tagjai, voltak: Marsalkó Gergely, Mészáros András és Menyhei Márk 

 

Az egyéni versenyben: 

 

az U10-es korosztályban Decsi Deme az első helyen végzett. 

az U15-ös korosztályban Marsalkó Gergely az ötödik, 

az U20-as korosztályban Mészáros András az ötödik, 

az U25-ös korosztályban Menyhei Márk szintén az ötödik helyet szerezte meg. 
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A női kategóriában Eszter Evelin képviselte az egyesületünket, és a női mezőnyben a második helyet 

szerezte meg. 

 

Felnőtt csapatunk, a már említett szálkai víztározón megrendezett Megyei Felnőtt Csapatversenyen I. 

helyezést ért el.  

A csapat összeállítása: Kiss Áron, Komáromi Gergő, Strasszer Attila és Várszegi Balázs, akik az 

eredményükkel újra bizonyították, horgásztudásukat. 

 

A négy fordulóban két helyszínre kiírt megyei egyéni bajnokságon egy versenyzőnk Kiss Áron vett 

részt. A 18 fős mezőnyben kiváló eredményt ért el. Kiss Áronaz első helyet szerezte meg. Így 2021 év 

Tolna Megye Bajnoka. 

 

A MAVIR által Egerszalókon megrendezett Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozón három csapatunk 

vett részt, melyen a következő eredmények születtek: 

Csapat: (A osztály) 

 

PA Zrt II. csapat Pettesch Ádám, Czimmer Péter, Tumpek István  II. helyezés 

PA Zrt I. csapat Komáromi Gergő, Mérges Máté, Rácz István:    III. helyezés 

PA Zrt. III. csapat Pusztai Sándor, Szabó Géza, Komáromi Zoltán   V. helyezett 

 

Egyéni: (A osztály, 45 fős mezőnyben) 

Czimmer Péter   I. helyezés 

Komáromi Gergő   VI. helyezés 

Pettesch Ádám   VII. helyezés 

Rácz István   IX. helyezés 

Tumpek István   X. helyezés 

Mérges Máté   XI. helyezés 

Szabó Géza   XII. helyezés 

Pusztai Sándor   XVI. helyezést ért el a 45 fős mezőnyben 

 

A fenti eredmények mellett a Legeredményesebb Társaság rangsorban a I. helyet is sikerült 

megszereznünk. 

 

Ezúton is köszönjük a versenyek lebonyolítását támogató segítők, rendezők munkáját, a szponzorok 

támogatását, valamint a versenyzők odaadását, 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.  

 

8 Egyesületi élet: 

Az egyesület tagsága 2020-ban a következőképpen alakult (év végi záró létszám): 

Felnőtt 711 

Ifjúsági 12 
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Gyerek* 80 

Kedvezményezett 7 

Jogi 13 

Tiszteletjegyes* 4 

Összes tag év végén 730 

    

új belépő felnőtt 68 

új belépő ifjúsági 1 

*Megjegyzés: nem minősül tagnak 

 

A létszám a ki és belépők egyenlegéből adódóan kis mértékben csökkent. Tagsági jelentkezést főként 

azok adnak be azt egyesülethez, akik előtte rendszeres napijegyes látogatók voltak. (A jelentkezők 

száma jelentősen nőne, ha az egyszeri belépési díj alacsonyabb lenne.) A kilépés oka elköltözés, 

megromlott egészségi állapot, elhalálozás volt. A horgászok között 82 fő éves gyermekjegy vásárló volt, 

amely egy pozitív jelenség, mivel minden egyesületnél gondot okoz a horgászközösség elöregedése, a 

fiatalok, és ez által az utánpótlás hiánya.  

Az egyesület 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 tájékoztatók főként az egyesület honlapján, illetve Facebook oldalán kerülnek kihelyezésre, mert 

tapasztalatok szerint ez éri el a tagság és a vendéghorgászok nagyobb részét. A tájékoztatókkal 

kapcsolatos – telepítések, korlátozások, versenyek - visszajelzések alapján, a rendszeren folyamatosan 

alakítottunk.  

 

 

 

 

 

Paks, 2022. április12. 

A vezetőség nevében: 

        Aradi János 

           elnöksk 
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Mellékletek 

 

Halfaj

Elhelyezés db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

Füzes IV. 3021 6797 110 860 7657

Füzes V. 2257 5033 110 859 5892

Füzes VI. 0

Kondor 902 2012 64 109 2121

2. sz. tó 0

III. tó 0

eladás 230 944 944

ÖSSZ 0 0 6180 13842 0 0 220 1719 0 0 64 109 0 0 230 944 16614

Halfaj

Elhelyezés db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

Füzes IV. 1290 2666 2666

Füzes V. 1350 2744 34 141 50 2935

Füzes VI. 0

Kondor 450 888 19 63 200 1151

2. sz. tó 6031 11488 407 1475 40 138 13101

III. tó 0

eladás 769 3190 3190

Összesen 0 0 9121 17786 0 0 460 1679 0 0 0 0 0 250 809 3328 23043

Halfaj

Elhelyezés db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

Füzes IV. 1463 3862 23 103 3965

Füzes V. 1531 4041 72 710 57 259 5010

Füzes VI. 293 293

Kondor 212 559 27 124 683

2. sz. tó 50 50 100

III. tó

eladás 175 802 802

ÖSSZ 0 0 3205 8462 72 710 107 486 0 50 0 50 0 293 175 802 10853

Halfaj

Elhelyezés db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

Füzes IV. 419 1485 100 355 1840

Füzes V. 415 1358 39 139 1497

Füzes VI. 0

Kondor 504 1649 49 172 1821

2. sz. tó 0

III.tó 0

eladás 64 270 270

ÖSSZ 0 0 1339 4492 0 0 188 666 0 0 0 0 0 0 64 270 5428

db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

MINDÖSSZESEN 0 0 19846 44582 72 710 975 4550 0 50 64 159 0 543 809 3328 53922

LEHALÁSZÁSOK 2020

ÖSSZ          

(kg)P1 P3 P nagy Am Süllő Csuka Keszeg

1. tó halászat 10.17.

ÖSSZ          

(kg)P1 P3 P nagy Am Süllő Csuka Keszeg Busa

3. tó halászat 10.24-25.

Busa

Csuka

ÖSSZ          

(kg)P1 P3 P nagy Am Süllő Csuka Keszeg Busa

ÖSSZ          

(kg)Keszeg

7. tó halászat 10.11.

Keszeg ÖSSZ          

(kg)

P1 P3 P nagy Am Süllő

P3 P nagy Am Süllő Csuka

2. tó halászat  10.11.

Busa

P1 Busa
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db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

MENNYISÉG 0 0 6031 11488 0 0 407 1475 0 50 0 50 0 0 40 138 15117

db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

MENNYISÉG 0 0 2068 5108 0 0 95 359 0 0 64 109 0 200 0 0 5776

db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

IV. 0 0 6193 14810 0 0 233 1318 0 0 0 0 0 293 0 0 16421

V. 0 0 5553 13176 72 710 240 1398 0 0 0 0 0 50 0 0 15334

VI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 11746 27986 72 710 473 2716 0 0 0 0 0 343 0 0 31755

db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg db kg

MENNYISÉG 0 0 13815 33094 72 710 568 3075 0 0 64 109 0 543 0 0 37531

Vásárolt

Vásárolt P3 36988 kg

Kondor 900

Füzes IV 2550 43356 kg Keszeg 2063

FüzesV 2050

Összesen 5500

45419 kg
Vásárolt egyéb

Kondor

Csuka 456

Keszeg 800

Füzes

Keszeg 720

Süllő 353

Csuka 59

Összesen

Keszeg 1520

Csuka 515

Süllő 353

Saját nemeshal

Nemeshal összes

ÖSSZES HAL

Süllő Csuka Keszeg

KIHELYEZÉSEK 2020

Busa

ÖSSZ          

(kg)
Halfaj

P1 P3 P nagy Am

P1 P3 P nagy

Busa

Keszeg

2. tó 

Busa

Am Süllő Csuka

Am

ÖSSZ          

(kg)P1

ÖSSZ          

(kg)

Csuka

FÜZES

Csuka KeszegSüllő Busa
Halfaj

P1

KONDOR

Halfaj

TELEPÍTÉSEK 2020

ÖSSZ          

(kg)
Halfaj

P3 P nagy Am

P nagy

ÖSSZES TELEPÍTÉS HORGÁSZTAVAKBA

Süllő Keszeg

P3


