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Vezetőségi beszámoló 

a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület  

2016. évi tevékenységéről 

 

 

Összefoglaló 

 

A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület 2016. évi tevékenységét a vonatkozó törvények betartásával 

eredményesen végezte. Az egyesület vezetése a korábbi lemondások és a Közgyűlés tisztségviselő 

választás hatására átalakult. A közgyűlés titkárnak választotta Rácz Istvánt, illetve vezetőségi tagnak 

Fotyék Jánost, Krieser Jánost és Szucskó Józsefet. Az egyesület vállalkozói szerződései (a 

nevelőtavakkal és horgásztavakkal, illetve a büfével egyaránt) mind személyekben, mind műszaki 

tartalomban az előző évben stabilizálódtak, jelentős módosítást nem kellett végrehajtani. A 

tevékenységeket üzemszerű, stabil működés jellemezte. 

Az tógondnoki tevékenység átalakításával a terület összképében elért eredményt sikerült megtartani 

2016-ban is. Az általános kinézet javulásához ismét hozzájárult az egyesület számára önkéntesen 

felajánlott társadalmi munka. Külön köszönet az ebben résztvevőknek! 

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 2017. évi jegykiadáskor sem volt szükség. Ezzel a 2017. év a negyedik 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 Közgyűlésen megválasztott új vezetésnek. 

A horgásztavakba telepített halmennyiség 2016-ban kiemelkedően magas volt, mely az évközi 

vásárlásnak és a nevelőgazdaság sikeres termelési eredményének köszönhető. A telepítések 

egyenletesebbé tétele érdekében a javasolt a jövőben is – a pénzügyi források figyelembe vételével –

törekedni kell 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 2016-ban. A 2017. év a VI-os tó hasznosításában újabb fordulót jelenthet a 

már bejelentkezett versenyek számát illetően. 

 

 

1 Az egyesület irányítása, gazdálkodása 

 

Az egyesület évi rendes Közgyűlésére az elmúlt év március 3-án került sor. A korai időpontra az 

Alapszabály megújítása és jóváhagyása miatt volt szükség. Az Alapszabály a Közgyűlésen a tagok 

által kért és elfogadott módosításokkal került benyújtásra a bíróságra, mely elfogadásra került. A 

Közgyűlésen az egyesület vezetőségének létszáma megválasztásra és feltöltésre került az 

Alapszabályban meghatározott létszámra. 

Az egyesület gazdálkodása stabil volt 2016-ban is. A bevételek növekedésének és a költségek 

leszorításának köszönhetően kellő pénzügyi tartalékot sikerült az elmúlt két évben felhalmozni az 

esetlegesen problémásabb évek átvészelésére.  

Az új nevelőgazdálkodási mód 2. évének szánt 2016. év sikeresen teljesült, azonban a következő évi 

tenyészhal előállítása nem hozta a várt eredményt, így a gazdaság ezen irányú működését korrigálni 

szükséges. A 2017. évi költségvetés már ennek megfelelően készült.  
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Az egyesületi büfé megfelelően működött. A megnövekedett napijegy értékesítés kiszolgálásának 

gyorsítása érdekében, valamint az egyesület által használt célszoftver elavulása miatt szükséges új 

kiszolgáló szoftver fejlesztése. A munka elkezdődött, a szoftver éles üzemi tesztelése folyamatban 

van. Amennyiben a kezdeti hibák kijavítása megtörténik szükséges lesz a kiszolgáló számítógépes 

eszközpark fejlesztésére, mivel a jelenleg használt eszközök teljesen leamortizálódtak.  

A Füzes tavakon év közben problémát jelentett a halak élősködőinek elszaporodása és az ebből 

következő – nem jelentős – hal elhullás. A problémát a vízterület klóros fertőtlenítésével kezeltük. 

(Gyógyszeres kezelésre a nagy vízterület miatt nem volt lehetőség. Hasonló probléma a 

nevelőgazdaságban nem jelentkezett.) 

Az Egyesület Horgászrendje 2016-ban nem változott.  

2 Horgásztavak hasznosítási koncepció megvalósulása 

 

A horgászati módszerek szélesebb alkalmazhatósága érdekében a vezetőség több intézkedést és 

döntést hozott.  

2.1 A bojlis horgászat elősegítésére a Füzes IV-V tavak szelektáló ráccsal szétválasztásra kerültek. 

A sikeres horgászat elősegítésére a mérten felüli pontyok telepítése, koncentrálása folytatódott. 

Az változtatásoknak köszönhetően a bojlis versenyek sikeresen és eredményesen lebonyolításra 

kerültek jelentősen hozzájárulva az egyesület bevételeihez. A versenyen kívüli bojlis horgászat 

szintén erősödött. A kidolgozott hetijegy ennek ellenére nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket, 1 hetes folyamatos horgászati lehetőségre nem volt igény. A több napos horgászat 

megteremtéséhez a fürdési lehetőséget biztosító vizesblokk létesítésére nem került sor. A 

témában 2017-ben lehet előre lépés egy épületen belüli leválasztással. A megoldás előnye, hogy 

nem építési engedélyes tevékenység. 

2.2 A finomszerelékes módszerek alkalmazására, a versenyeztetés feltételeinek megteremtésére 

kialakított a VI-os tó továbbra is hozza a várt eredményeket. A tóba nagy mennyiségű kisméretű 

ponty és keszeg került 2016-ban és 2017-ben is telepítése. A kialakított tó lehetőséget teremtett 

nagyobb számú versenyek megrendezésére a Kondor és a Füzes IV. V. lezárása nélkül, illetve a 

gyermekhorgászatra. A tóba kihelyezett halállomány takarmányozására került sor, így részben a 

tó bevonásra került a haltermelésbe. A halállomány a tervek szerint ősszel ismételten 

kiengedésre kerül a Kondor tóba. A VI-os tó üzemeltetése a versenyek rendezésén keresztül 

jelentősen hozzájárul szükséges az egyesület reputációjának, imázsának emelésében. A 

kialakított tó jelentősen hozzájárult a 34. Iparági horgászverseny (Atomix Kft. szervezés) 

színvonalas megrendezéséhez. A versenyeztetés járulékos hatásaként az egyesület jelentős 

többletbevételre tett szert. A versenyeztetéssel járó halelhullás lényegesen a tervezett alatt 

alakult.  

2.3 A rablóhalas horgászat elősegítésére – második lépésben – előnevelt csuka telepítésére kerül sor 

a Kondor tóba, illetve előnevelt süllő telepítésre a Füzes tavakba. A telepítés várható hatása már 

jelentkezik különösen a süllőnél. A telepítésekre – táplálék biztosítása érdekében – bodorka 

lárva kihelyezésével együtt került sor. A rablóhalas program folytatását tervezzük 2017-ben is. 

2.4 Nagyhalas program (nagyhal nevelés) nem került betervezésre 2016-ban, illetve elfogadható 

áron sem sikerült vásárolni méreten felüli pontyokat. A nagyhalas program célja a 

horgászmódszert kedvelők kiszolgálása elsődlegesen, azonban itt is fontos szerepet játszik az 

egyesület és a horgászvizek népszerűségének, jó hírének javítása, növelése. 
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3 Nevelőgazdaság, haltelepítések 

 

A termelési terv 2016-ban a nevelőgazdaságban alapvetően megvalósult. A horgászvízbe kihelyezett 

hal termelése lényegesen a tervezett felett, a következő évi tenyészhal kismértékben a terv alatt 

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 2016-ban hal eladásra – a busa kivételével, mely 

horgászvízbe nem telepíthető – nem került sor. 

A 2016. évben a horgászvizekbe kihelyezett teljes halmennyiség 519 q 86 kg volt. 

(Az 1997 -től rendelkezésre álló adatok alapján az eddigi legmagasabb telepített mennyiség.) 

 

A telepítések részletezése a következő: 

 

 
Kondor Füzes tavak Összes telepítés (fajonként) 

 

Súly 

(kg) 
DB 

Átlag 

(kg) 
Súly (kg) DB 

Átlag 

(kg) 

Súly 

(kg) 
DB 

Átlag 

(kg) 

Süllő 

előnevelt     
50 000 

  
50 000 

 

Csuka 

előnevelt  
10 000 

     
10 000 

 

Csuka 2 

nyaras 
47 

     
47 

  

Ponty - p3 

saját 
3 719 1 787 2,08 31 732 15 392 2,06 

49 372 24 639 2,00 

Ponty - p4 

saját    
254 46 5,52 

Ponty - 

vásárlás 
1 000 455 2,2 7 000 3 182 2,2 

Ponty - VI-

os tóból * 
5 667 3 778 1,5 

   

Keszeg 853 
  

1 714 
  

2 567 
  

Keszeg 

lárva        
1 000 000 

 

Össz súly 11 286 
  

40 700 
  

51 986 
  

          
Ponty - VI-

os tóból * 

A VI-os tóba 4000 kg, 4444 db (90 dkg átlagsúlyú) ponty kihelyezéséből, 15%-os 

elhullással becsült adatok! 
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4 Fogási eredmények: 

 

2016-ban 19585 alkalommal horgásztak horgászaink a tórendszeren. A létszám az utóbbi években 

átlagosnak mondható, kismértékben csökkent a 2015. évhez képest. A kifogott halak teljes 

mennyisége 323 q 39 kg. 

 

A 2015-ben kifogott mennyiségek a következők: 
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Súly [kg] 28188,7 1600,5 84,2 2,0 55,5 38,3 423,3 323,7 1623 

Fogott menny. [db] 13905 556 56 1 26 31 59 64 - 

Átlagsúly [kg] 2,03 2,88 1,5 2,0 2,13 1,24 7,17 5,06 - 

 

 

5 Környezetvédelem 

 

A 2016. évben a tógondnoki tevékenység – az új gondnoki és üzemeltetési konstrukciónak 

köszönhetően – megfelelően működött. A horgászkörnyezet állapota az új működési módszenek 

köszönhetően 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. 

A IV-es tó ápolásához kapcsolódóan a horgászállások újra rendezése megtörtént. 

A nevelő gazdaságban elvégzésre került az előnevelő tó mederkotrása. 

 

6 Halőrzés: 

A halőrzési tevékenységet 2 fő főállású, Sörös József, és Farkas Imre, mint vállalkozók, és egy fő 

részmunkaidős halőr, Vajda József látják el a halőrzési feladatokat. A három halőr mellé Kiss Gábor 

jelentkezett társadalmi halőrnek, 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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7 Versenysport: 

 

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

szervezett megyei versenyeken. 

A többségében a bogyiszlói Holt Dunán megrendezett versenyeken az alábbi eredmények születtek: 

Az ifjúsági csapatunk az elmúlt évben az I. helyet szerezte meg, melynek tagjai, voltak Menyhei 

Márk, Dudás Dávid és Knopf Antal.  

Az egyéni versengésben  

az  U15-ös korosztályban  Menyhei Márk az  első 

 az U20-as korosztályban  Dudás Dávid az   első 

 az U25-ös korosztályban  Knopf Antal a   harmadik 

helyet szerezte meg. 

A női kategóriában Böcz Vivien képviselte az egyesületünket, és a jobbára felnőttekből álló 

mezőnyben a harmadik helyet szerezte meg 

 

Felnőtt csapatunk a már említett bogyiszlói Holt Dunán megrendezett kétfordulós Megyei 

Csapatversenyen I. helyezést ért el. A csapat összeállítása: Kiss Áron, Komáromi Gergő, Schäffer 

Károly, Decsi Péter, és Várszegi Balázs, akik az eredményükkel újra bizonyították, 

horgásztudásukat. Minden résztvevő, az egész csapat elismerést érdemel! A Megyei Csapatbajnoki 

cím mellett a Tolna Megye Klubcsapat bajnoka címet egyesületünk versenycsapata kapta. 

 

A négy fordulóban kiírt megyei egyéni bajnokságon két versenyzőnk Decsi Péter és Kiss Áron vett 

részt. A több mint 20 fős mezőnyben kiváló eredményt értek el, Decsi Péter a harmadik, Kiss Áron 

az ötödik helyet szerezte meg. 

 

Az Atomix Kft által megrendezett, és helyben helyet adó 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:  I. helyezés 

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

PA Zrt.III. csapat Körmöczi Zoltán, Strasszer Attila, Komáromi Zoltán  VI. helyezett 

 

Csapat: (B osztály): 

  Kertész András, Krizer János, Tóth József  I. helyezés 

 

Egyéni: (A osztály, 45 fős mezőnyben) 

  Rácz István      I. helyezés 

  Schaffer Károly      III. helyezés 

  Tumpek István      X. helyezés 

  Strasszer Attila      XI. helyezés 

 

Egyéni: (B osztály, 99 fős mezőnyben) 

  Kertész András      I. helyezés 

Krizer János      VIII. helyezés 

Tóth József      XIV. helyezés. 
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A fenti eredmények mellett a Legeredményesebb Társaság rangsorban a 2. helyet sikerült 

megszereznünk. 

 

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. 

 

8 Egyesületi élet: 

 

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. Egyesületünk több 

esetben is képviseltette magát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által szervezett programokon (pl. TV2 

Mokka reggeli műsora,…). 

Az éves programnaptár (az előre tervezhető programokkal) a tavasz elején összeállításra és 

kihirdetésre kerül. 

A tagság egyesületi eseményekkel kapcsolatos tájékozottságának javítása érdekében bevezetésre került 

a „Tájékoztató”-k rendszere. A tájékozatók a beíró házban, a hirdető házban, 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 száról-szájra 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, 2016. március 20. 

A vezetőség nevében: 

        Aradi János 

             elnök 


