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Tájékoztató a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület tisztségviselő választás jelöltjeiről 

2022. évi Közgyűlés / Paks, 2022. április 29./ 

A 2022. évi tisztségviselő választásra érvényes jelölést szerzők listája és rövid bemutatkozása 

Tisztség  Név Jelölés 

Elnök - 
jelölt 

 

Aradi János 
 
2014 óta elnökként dolgozom az egyesület élén. Ebben segítségemre volt – a nagy tudású 
elnökségi tagok mellett – az erőműben megszerzett vezetői tapasztalatom, jelenleg is az erőmű 
felsővezetésének tagja vagyok, a Működéstámogatási Igazgatóságot vezetem. Fő célom az 
egyesület gazdasági egyensúlyának megteremtése, fenntartása annak érdekében, hogy a 
kellemes horgászélményt és a kikapcsolódást mind a környezet állapota, mind a fogható halak 
mennyisége támogassa, ahhoz a pénzügyi feltételek az egyesület számára rendelkezésre 
álljanak. Azt gondolom ebben a vezetőség, az elnökség sikeres volt az elmúlt 8 évben, és ez a 
csapat a következő ciklusban is eredményesen tudja vezetni az egyesületet. Mert semmit sem 
ér a tudás és a tapasztalat, ha a csapat összetétele nem megfelelő. Az idősebb generáció 
tudásának átadása a fiatalabbaknak nemcsak az erőműben fontos, hanem az egyesületben is. 
Gondolhatnánk, hogy bárki képes egy egyesületet vezetni, de ha így lenne, akkor minden 
egyesület olyan sikeres lenne, mint a PAHE. Viszont ez nem így van, és ha hosszú távon meg 
akarjuk őrizni azokat az eredményeket, melyeket elértünk, itt az idő, hogy az elnökség tagjainak 
tapasztalatait elkezdjük átadni a vállalkozó kedvű fiataloknak, kineveljük a következő generáció 
vezetőit az egyesület élére. Mert ha ezt akkor kezdjük, mikor már nem vállalják az idősek a 
tisztséget, akkor már késő lesz. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Alelnök - 
jelölt 

 

Gerzsei Zoltán  
 
2008 óta vagyok egyesületi tag, majd 2012-től az egyesület alelnöki pozícióját is betöltöm. 
Pakson élek családommal. Főállásban a Paksi Atomerőműben dolgozom vezetőként. 
Munkahelyem kapcsán sok tapasztalatot szereztem eddig (’99 óta dolgozom az erőműben), 
mely tapasztalatok sokat segítettek az egyesület vezetői feladatainak ellátásában. Számomra 
fontos a jó kapcsolat és az összetartás az erőmű és az egyesület között. Azt gondolom, hogy 
nagy felelőssége van az egyesület vezetésének, hogy ezt a kölcsönös előnyökön nyugvó 
együttműködést fenntartsa és folytassa a jövőben is és megpróbáljon minél több aktív, fiatal 
dolgozót is bevonzani az egyesület életébe. A jelölést örömmel fogadtam, megválasztásom 
esetén a tisztséget szívesen vállalom.   

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 
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Vezetőségi 
tag / 
Pénzügyi 
ügyintéző - 
jelölt 

 

Szentkirályi Lászlóné 
 
A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél dolgozom mint gazdasági elemző. 1983 óta vagyok tagja az 
egyesületnek, 2012 óta pedig a vezetőségnek, mint pénzügyi ügyintéző. Az egyesületünk 
gazdálkodó civil szervezet ezért az elszámolására és a jogi megítélésére is különös szabályok 
vonatkoznak, ezért időnként az egyesület számára kihívást jelent ezen elvárások pontos 
betartása. Az egyesületi feladatokat a szabadidőmben végzem, minden tudásomat felhasználva 
igyekszem pontosan és precízen elvégezni, határozottan az egyesület érdekeit szem előtt tartva.  
 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Vezetőségi 
tag / Titkár 
- jelölt 

 

Rácz István 
 
A Paksi Atomerőmű Zrt -ben eltöltött 27 év után 2008-ban vonultam nyugdíjba. 
2000 óta vagyok egyesületi és 2001 óta vezetőségi tag az egyesületben. Korábban Ifjúsági és 
Sportfelelősként, majd a 2013 évi változás után különböző funkciókat láttam el a vezetőségben. 
2014 óta vagyok az egyesület titkára, melyet megválasztásom esetén még öt évig elvállalom. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Vezetőségi 
tag - jelölt 

 

Csötönyi Tamás 
 
Több, mint 30 éve vagyok az egyesület tagja. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél dolgozom. 
Dunaszentgyörgyön élek családommal. 2020-ban kerültem be az egyesület vezetőségébe, mint 
vezetőségi tag. A jelölést örömmel fogadtam, megválasztásom esetén a tisztséget szívesen 
vállalom. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Vezetőségi 
tag - jelölt 

 

Fotyék János 
 
60 éves vagyok, közel 40 éve dolgozom lakóhelyem, Dunaszentgyörgy általános iskolájában. 
Feleségem szintén pedagógus. Két felnőtt fiunk van, Péter és Máté. Péter az úszós szakágban 
Tolna 
megye első világbajnoka, többszörös korosztályos válogatott. 13 éves korom óta rendelkezem 
horgászengedéllyel, a PAHE vezetőségében második ciklusomat töltöm. Feladatom a 
vezetőségen 
belül horgászversenyek szervezése, előkészítése, rendezése. Tíz éven keresztül a TOHOSZ 
versenyfelelőseként is dolgoztam. Leginkább úszós, finomszerelékes módszerrel szeretek 
horgászni. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 
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Vezetőségi 
tag - jelölt 

 

Szucskó József 
 
2008-ban lettem az egyesület tagja. Korábban is voltam már a vezetőség tagja, majd 2020-ban 
újra vezetőségi tagnak választottak. Pakson élek. A jelölést örömmel fogadtam, megválasztásom 
esetén a tisztséget szívesen vállalom. Szeretném továbbra is képviselni a fiatalabb korosztály 
szemléletét és ezzel hozzájárulni az egyesület további fejlődéséhez. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Felügyelő 
bizottság 
elnöke - 
jelölt 

 

Krieser János 
 
2020. szeptember óta a FEB elnöke vagyok. Előtte a vezetőség tagja voltam. 2004. óta 
horgászom itt. 22 éve mezőgazdasági - növénytermesztéssel foglakozó - céget vezetek. 
 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Felügyelő 
bizottság 
elnök - 
jelölt 

 

Riga Tamás 
 
1992 óta vagyok a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület tagja. Gyermekkorom óta lelkes 
horgász vagyok, hobby szinten űzöm ezt a remek szabadidős tevékenységet. Pakson élek 2 kis 
gyermekemmel és feleségemmel. A Paksi Atomerőmű Karbantartási Igazgatóságán, a 
Munkairányítási Osztályon csoportvezetőként dolgozok. Munkám során elengedhetetlen a 
magas szintű irányítási, koordinálási feladatok maradéktalan elvégzése. A munkám igen szerte 
ágazónak, színesnek mondható, ami rengeteg tapasztalatot eredményez. Ebben a 
tapasztalatban bízva szívesen vállalnám a jelölt tisztség betöltésével járó feladatokat, szem előtt 
tartva az egyesület érdekeit, a tagság vezetőségbe fektetett megtisztelő bizalmának további 
fenntartását. Fontosnak vélem az erőmű és egyesület kiváló kapcsolatának megőrzését, 
összhangban az egyesületet alkotó tagság érdekeinek magasszintű képviseletével.  

Új jelölt, a tisztséget 
betöltését vállalja a 

megválasztás esetén. 

Felügyelő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Tumpek István 
 
Pakson születtem 1966 –ban. Jelenleg is Pakson élek családommal.1983 óta dolgozom az 
erőműben és 2004 óta vagyok PA ZRt alkalmazásában, nukleáris műszakvezetőként. A 
horgászat gyerekként behálózott és a mai napig a legjobb kikapcsolódás számomra. 2006 óta 
vagyok az Atomerőmű horgász egyesület tagja, de a Dunán már 1978 óta van engedélyem. A 
felügyelő bizottságba már a harmadik ciklust fogom betölteni, ha megválasztanak. A jelölést 
örömmel fogadtam és a tisztséget szívesen vállalom. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 
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Felügyelő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Csonka Miklós 
 
A jelölést vállalom és szívesen töltöm be a tisztséget a megválasztásom esetén. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Felügyelő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Pataki Gábor 
 
1978 óta vagyok az egyesület tagja. Kb. 20 éve töltök be a felügyelő bizottságban tisztséget. A 
Paksi Atomerőműben dolgozom, Pakson élek. A jelölést vállalom és szívesen töltöm be a 
tisztséget a megválasztásom esetén. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Felügyelő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Badits Milán 
 
Badits Milán vagyok hosszú évek óta horgászok a Paksi Atomerőmű Horgász tavain és közel 15 
éve vagyok tag. Szeretnék segíteni a horgászegyesület fejlődésében. Ez mellett szeretném 
képviselni a fiatalabb korosztály szemléletét és ezzel hozzájárulni az egyesület további 
fejlődéséhez. 

Új jelölt, a tisztséget 
betöltését vállalja a 

megválasztás esetén. 

Felügyelő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Pusztai Sándor 
 
Az egyesületnek 2009 óta tagja vagyok. A Paksi Atomerőműben dolgozom koordinátorként már 
több éve. A munkám révén is van kötődésem az egyesülethez. 
Dunaszentgyörgyön lakom a családommal, akik gyakran segíti az egyesület munkáját. 

Új jelölt, a tisztséget 
betöltését vállalja a 

megválasztás esetén. 
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Felügyelő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Kertész László 
 
Családommal Pakson élek. 1984-óta vagyok az Atomerőmű aktív dolgozója. Jelenleg 
karbantartási munkatervezőként dolgozom. 1990 óta vagyok az Atomerőmű horgászegyesület 
tagja. Aktívan részt vettem a tavaknak szépítésén, partvédelemben, és a közösségi épületünk 
építésén. 2002 -töl 2020.-ig az egyesületi horgászjegy csomagoláson és a horgászjegy 
kiadásokon vettem részt minden évben. Az egyesületben jelenleg a jelölő bizottságban 
tevékenykedek. Számomra nagyon fontos a környezetünk és a halak védelme.  
 

Új jelölt, a tisztséget 
betöltését vállalja a 

megválasztás esetén. 
Jelenleg a jelölő bizottság 
tagja. Megválasztásától 

függően a másik 
tisztségről lemond. 

Fegyelmi 
bizottság 
elnök - 
jelölt 

 

Dr. Nagy Attila 
 
Háromgyermekes apaként Pakson élek a családommal. Foglalkozásomat tekintve a 
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként dolgozom 21 éve. Több mint 20 
éve vagyok az egyesület tagja, 2017 óta látom el a Fegyelmi Bizottság elnöki tisztségét. 
Örömmel látom el az ezzel járó feladatokat, bízva abban, hogy ez által is segíteni, támogatni 
tudom  az egyesület működését. 
 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Fegyelmi 
bizottság 
tag - jelölt 

 

Éberling István 
 
1954-ben születtem, Pakson. Pakson élek. Az 1980-tól horgászok. Kezdetben a Dunán, majd 
1987-től a PAHE tagja vagyok. A felvételemet követő választáson beválasztottak a fegyelmi 
bizottságba, bizottsági tagnak. Azóta is betöltöm ezt a megbízatást. Amennyiben újra 
megválasztanak továbbra is vállalom. 
 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Fegyelmi 
bizottság 
tag - jelölt 

 

Hencz János 
 
Nyugdíjas pedagógus vagyok, gyermekek utánpótlás nevelésével foglalkoztam az egyesületnél 
is. 
 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 
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Jelölő 
bizottság 
elnök - 
jelölt 

 

Szentkirályi László 
 
62 éves vagyok. Az erőmű a második munkahelyem volt. 1978 óta a nyugdíjba vonulásomig a 
karbantartáson dolgoztam. Jelenleg a Karbantartó Gyakorló Központban dolgozom nyugdíjas 
oktatóként.  
Gyermekkorom óta horgászok. Az egyesületnél voltam társadalmi halőr is még a kezdeti 
időkben. Akkoriban nagyon sokat társadalmi munkában vettünk részt és ma is büszkén nézem 
azokat a fákat amiket mi ültettünk. Szinte az egész családom  az egyesület tagja. Sajnos jóval 
kevesebbet tudok horgászni, mint amennyit szeretnék.  
 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

Jelölő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Kertész László 
 
Családommal Pakson élek. 1984-óta vagyok az Atomerőmű aktív dolgozója. Jelenleg 
karbantartási munkatervezőként dolgozom. 1990 óta vagyok az Atomerőmű horgászegyesület 
tagja. Aktívan részt vettem a tavaknak szépítésén, partvédelemben, és a közösségi épületünk 
építésén. 2002 -töl 2020.-ig az egyesületi horgászjegy csomagoláson és a horgászjegy 
kiadásokon vettem részt minden évben. Az egyesületben jelenleg a jelölő bizottságban 
tevékenykedek. Számomra nagyon fontos a környezetünk és a halak védelme.  
 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 
Döntése a felügyelő 

bizottsági tagként való 
megválasztásától függ. 

Jelölő 
bizottsági 
tag - jelölt 

 

Tumpek János 
 
Pakson születtem 1964-ben. Jelenleg is Pakson élek családommal.1989 óta dolgozom a Paksi 
Atomerőműben. Fő tevékenységem az osztályunk mindennapi munkáját segítő külsős cégek, 
vállalkozók munkáinak műszaki ellenőrzése. A 70-es évek elején ismerkedtem meg a „Dunai” 
horgászattal, 1978-ban ifjúsági horgászként kerültem a sporthorgász egyesülethez. 2006 óta 
vagyok tagja az Atomerőmű horgász egyesületének is. Az egyesületi munkában már hosszú 
ideje tevékenyen részt veszek. 

Jelenleg is betölti és a 
következő ciklusban is 

vállalja a tisztséget. 

 


