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Idén a 21., kizárólag elektronikus formában pedig a 9. alkalommal kerül sor tagjaink éves tájékoztatására.
Az évek óta változatlan szerkezetű és kötött terjedelmű beszámoló célja hagyományosan az elmúlt év
összegzése, a soron következő horgászidény terveinek ismertetése. A 2021. év sem volt átlagos, megjártuk
az árnyékos és a napos oldalt egyaránt. Sajnos a koronavírus-világjárvány nem engedett a szorításából, így
horgászati korlátozásokkal, forgalmi elmaradásokkal kellett szembesülnünk, melyeket aztán az újabb súlyos
aszálynak „köszönhető” tartósan alacsony vízszint tovább súlyosbított. Megtörtént viszont Maconka utóbbi
éveinek legnagyobb infrastrukturális beruházása. A tórendszer versenypályái, partszakaszai, belső útjai
bővültek, megújultak, s végre közvilágítás van a Nyári kikötő után már a II. szigeten is. Szeretett halaink
szerencsére újra „velünk voltak”. Az aszályos körülmények, a helyhiány okán kihagyott bojlis versenyek
elmaradt fogásai ellenére az eddigi 3. legtöbb, 4001 db (2020: 4931 db, 2019: 4682 db, 2018: 3617 db) a
regisztrált rekordhalak évi száma, ráadásul 4 fajnál ismét új abszolút tórekord és emellett számos
versenyrekord is született. Tavaly Maconka történelmében először világbajnokságot rendezhetett és a
verseny hangulata, a magyar egyéni- és csapat aranyérem sokunknak örök emlék marad. A megoldandó
feladatok, a szűkebb lehetőségek okán eközben újra és újra alkalmazkodnunk kellett egymáshoz, legyen szó
horgászokról, vagy horgásztatást biztosítókról. Ennek jegyében a tavaly már egyértelműen előtérbe került
aktív Facebook felületünkön és weblapunkon is próbáltunk mindenkit gyorsan értesíteni minden lényeges
eseményről, információról. A múlt után nézzünk előre, legyünk optimisták! Idén évek óta nem látott
érdeklődést tapasztaltunk a helyfoglalások és a versenyek iránt, de tény, hogy majd szembe kell néznünk a
vízpótlási kérdésekkel, a jelentős halár-növekménnyel és a növekvő fenntartási költségek tényével is. Egy
biztos, hogy az idén is bőven van és lesz is mit tenni szeretett vizünk érdekében! A beszámolóban leírtakról
természetesen bővebben is beszámolok, beszámolunk majd a közgyűlésen. Találkozzunk újra személyesen,
az új helyszínen, vasárnap 10:00-i kezdettel, február 27-én!
A 2021. évi főbb mutatószámokat és eseményeket, velük együtt a 2022. évi terveket és a 2023. évi
ártervezési irányszámokat a bevált beszámolási szerkezetben, bruttó kimutatási módon ismertetem:
I.

Létszámadatok és tagdíjak: Az eddigi 2. legnagyobb a 2131 fős (2020: 2157, 2019: 1992, 2018: 2124)
nyilvántartott létszám, amivel a tavalyi évet zártuk. Az egyesületen belüli átrendeződés folytatódott, így
már 995 fő (2021/2020: +21 fő, 2020/2019: +154 fő, 2019/2018: +45 fő) volt a napijeggyel horgászó
felnőtt-, vagy ifjúsági alaptagsággal rendelkezők száma. A sorrendben következnek a kétbotos teljes jogú
(parti) tagsággal rendelkezők 403 fős (változatlan) létszámmal. 84 fő (+21) a jogfenntartó tagok száma.
Folyamatos, egyben tervezett csökkenéssel 54 fő (-7) csónakos horgász. Tavaly 46 fő (+2) teljes jogú új
felnőtt tagtárssal bővültünk. A zárónapon 37 fő (+5) a speciális engedélyesek, 15 fő (+3) a felnőtt
(egybotos) kedvezményezettek száma és végül 14 fő (változatlan) a teljes jogú ifjúsági horgászok köre.
A regisztráltak körét tekintve továbbra is jelentős, 432 fő (2021/2020: -27 fő, 2020/2019: +86 fő,
2019/2018: -69 fő) a gyermekek száma, végül a COVID okán is jelentősen tovább csökkenve mindössze
51 fő (2021/2020: -40 fő, 2020/2019: -100 fő, 2019/2018: -89 fő) külföldi horgászt regisztráltunk. Ezek a
létszámok összesen 39,4 MFt (2020: 37,4 MFt, 2019: 32,1 MFt, 2018: 31,9 MFt) tagi bevételt (tagdíj,
területi jegy, EÁH) eredményeztek. A növekmény a költségváltozások fedezetét - még - biztosította. A
tagi kedvezményeket megtartottuk, majd ha kissé megkésve is, de már a tizedik alkalommal került sor
ajándéksorsolásra, ahol összesen 30 fő ingyenes vagy kedvezményes tagságot, illetve
ajándékcsomagot nyert. Megyünk tovább, szándékaink szerint együtt és előre. Idén is folytatjuk az
ütemezett tagfelvételt és fenntartjuk az alaptagi akciót, továbbá méltányossági alapon segítünk minden
rászoruló horgásztársunknak is. Nem a bevételek fokozása a cél, hanem a színvonal meg- és
fenntartása! Így a 2023. évre a Vezetőség és a Felügyelő Bizottság javaslata - a 2022. évi tervezett
bevételek és az inflációs várakozások teljesülését feltételezve - a tagdíjak és területi jegyek
árának átlagosan 7,5%-os emelése azzal, hogy a többletbevételt a bérek további fejlesztésére,
valamint a minőségi szolgáltatások színvonalának fenntartására kell majd fordítani.
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szám a 2020. évihez nézve 6,0 %-os, a 2019. évihez 10%-os elmaradást mutat (2020: 15853, 2019:
16506, 2018: 14864). Mindezen forgalom a veszélyhelyzeti korlátozások között (a helyfoglalás
lehetősége például májusra állt vissza), valamint a kedvezőtlen vízállási körülmények között realizálódott.
A csökkenés így döntően a helyfoglalásokhoz és a külföldi horgászok elmaradásához kapcsolódott. Mi
őszintén bízunk abban, hogy az önhibánkon kívüli negatív tendenciát sikerül megfordítani, mert
megítélésünk szerint a tórendszer vonzereje a halállománynak, a hosszabb horgászatokra is alkalmas,
rendezett parti infrastruktúrának és a heti hét napon nyújtott kiegészítő szolgáltatásoknak köszönhető.
Tavaly vendégforgalmi jogcímen 37,9 MFt bevétel (2020: 42,0 MFt, 2019: 37,9 MFt, 2018: 33,0 MFt)
került lekönyvelésre. A megvalósult fejlesztések hatására - és a világjárvány lecsengésének
reményében - a 2022-es évre a 2021. évi forgalmi szint 105%-ának elérését tervezzük. Őszintén
remélem, hogy az időjárás és így vízállás is újra kedvezően alakul majd, segítve a terveink
megvalósítását. Maconka Magyarország egyik legsikeresebb horgászvize kíván maradni!
III. Versenyek, rendezvények: 2021-ben az I. Feeder Free Style Method Világbajnokság jegyében és az
új versenypályának is köszönhetően 21 (2020: 12, 2019: 17, 2018: 18) kiemelt versenyre,
versenyfordulóra, köztük 4 országos bajnokság megrendezésére került sor a tórendszeren. Egyes
nemzetközi kupák, továbbá céges rendezvények sajnos ismételten törlésre kerültek a járványügyi
helyzet, vagy időpontok torlódása miatt. Ennek ellenére mintegy 1700 fő (2020: 1050, 2019: 2200, 2018:
2100) vett részt az eseményeken. Maconka tavaly „történelmet írt”, mert első alkalommal adott otthont
- az első nagyhalas feeder - világbajnokságnak és vizünkön egyéniben, valamint csapatban is
nemzeti válogatottunk nyerte el az aranyérmet. Örök emlék! A két „felvezető” method OB mellett
otthont adtunk az I. Női Pontyfogó OB remek versenyének és újra „hazai” érmeket hozott a „hazai”
Távdobó OB is. A 12. alkalommal megrendezett Média Kupa pedig a megszokott jó hangulatot és a
társasági elismertséget jelentette. Az EPBC helyén megrendezett Maconka-Mix Bojlis Szuperkupán újra
megdőltek a versenyrekordok, négy csapat is 1000 kg felett mérlegelt! Tavaly a Szuperkupa-sorozat
ismét megrendezésre kerülhetett. Az 5,9 MFt-os közvetlen versenybevétel (2020: 10,2 MFt, 2019: 11,1
MFt, 2018: 10,3 MFt) azért alacsonyabb, mert a nemzeti versenypálya felújítási program nyerteseként a
MOHOSZ támogatásért cserébe öt évig a horgászszövetségnek nem számolunk fel pályabérletet. Idén is
nagy az érdeklődés a maconkai versenyek iránt, így 2022-ben a kiemelt rendezvények száma 20-22
lesz és 8,5 MFt bevételt várunk. Ha a járványhelyzet megengedi, április 2-án indulunk a Szuperkupa 1.
fordulójával, majd november 13-án egy pergető versennyel zárjuk az idényt. Megjegyzem, a
versenyekből 5 az előtározói versenypályára kerül. Tudom, hogy a versenyek miatti korlátozások néha
bosszúsággal is járnak, de jelzem, hogy 19 éve nem volt teljes horgászati tilalom a tórendszeren.
Maconka sokat köszönhetett a versenyeknek, a versenyzőknek és a jövőben is számít rájuk!
IV. Beruházások, felújítások: A víz- és védterület komplex fejlesztésének lezárására a tizedik éve
várakozunk. Az „aktív öko-park és horgászparadicsom” projektterv készen áll, s új fejlemény, hogy a
megálmodott elemek egy része (beléptetés, központi parkoló, melegkonyhás büfé, rendezvényterem,
irodák) a „Novohrad-Nógrád Geopark ENJOY Parkká való fejlesztése a Modern Városok Program
keretében” c. kiemelt projekt keretében valósulna meg. Bízzunk abban, hogy Nógrád Megye és
Bátonyterenye Önkormányzata aktív közreműködésével, segítségével 2023-ban meg is kezdődhet a már
sokszorosan bizonyított többcélú fejlesztés újabb (sajnos nem záró) ütemének megvalósítása. Néhány
éven belül a MAHOP Plusz uniós program keretében szeretnénk megkezdeni az előtározó
rekonstrukciós kotrását is. A 2020. és egyben az elmúlt 10 év legnagyobb eseménye az a 31,98 millió
forint értékű beruházás volt, melynek 80%-át a MOHOSZ finanszírozta. Ebből az összegből valósult
meg a 3. sz., előtározói versenypálya teljes felújítása és 400 m-re bővítése, a partfalak rendezése és
védőkövezése, a pálya szilárd burkolatú bekötőútjának kiépítése. Szintén ilyen belső út létesült az I.
szigeten és a Nyári kikötőben. Kétszeresére bővült és az új szakaszon partvédelmet is kapott a
Felező-spicc. Feltöltésre, rendezésre került a 2. sz., déli versenypálya horgászpadkája is. Saját erőből
közvilágítást kapott a II. sziget és a Nyári kikötő. Tavasszal folytatódnak a filagória- és tűzrakóhelyépítési beruházások (Felező-spicc, Nyári kikötő), s gondolkozunk a vagyonvédelmi- és beléptető
rendszer aktuálissá vált felújításán, bővítésén is. Tárgyalás alatt van a MOHOSZ kiemelt versenypályafejlesztési program maconkai II., záró ütemének megvalósítása is.
V. Pénzforgalom, hitelállomány, likviditás: A 116,8 MFt-os (2020: 100,4 MFt, 2019: 95,7 MFt, 2018: 82,9
MFt) pénzforgalmi bevételünk a főösszeg okán remek eredmény, de ebben egy benne van az említett
kiemelt versenypálya-fejlesztési támogatás, így a valóság a forgalmi oldalról csökkenést mutat. Jelenleg
a több lábon állás az egyedüli kulcs a rendezett környezet, a szolgáltatások és a minőségi
munkaerő megtartásához. A számviteli eredményünk +17,0 MFt-os egyenleggel jelentős nyereséget
mutat (2020: +3,9 MFt, 2019: +1,0 MFt, 2018: +5,7 MFt). A mérlegünkben a beruházásoknak
köszönhetően jelentősen növekedő, 67,9 MFt értékű vagyon (2020: 46,6 MFt, 2019: 42,1 MFt) került
kimutatásra. Az óvatos cél 2022-re: 95,8 MFt bevétel mellett újabb fejlesztések realizálása.
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-3VI. Használati-, üzemeltetési- és együttműködési megállapodások: A Maconkai-víztározó és
tórendszere, valamint a Zagyva Nógrád megyei szakasza 2030. december 31-ig a BSHE
alhaszonbérletében és halgazdálkodási hasznosításában van; a védterület kapcsolódó elemei pedig
ugyanezen időpontig az Egyesület turisztikai hasznosításában vannak. 2021-ben ismét nem került sor a
Bátonyterenye Város Önkormányzata és a BSHE között a 2010-ben megkötött, szintén 2030-ig szóló
komplex együttműködési megállapodás megújítására, de erre továbbra is törekszünk. A területi
horgászszövetséggel (HENOSZ) problémamentes az együttműködés, a vízügyi területen (KDV-VIZIG)
viszont szükségessé vált a víztartással kapcsolatos kérdések sürgősségi rendezése. A fő feladat a
„vésztartalék” szerepét tavaly is betöltő mátraszelei vízbázis vízszint-kérdésének rendezése,
illetve a helyi vízmű vízkivételi igényének érdemi felülvizsgálata, majd az üzemeltetési szabályzat
módosítása. Érthetetlen, hogy évente a teljes tározókapacitás kétszerese folyik le úgy, hogy a teljes
mennyiségre nincs szükség és van olcsóbb és tisztább vízkivételi alternatíva is. Érthetetlen, hogy ezen
vízmennyiségen kívül még egy tározónyi víz lefolyik „ökológiai vízigényként”, mintha erre szükség volna.
Érthetetlen, hogy a tározó alatt csak kötelezettségek vannak, felette pedig senki nem illetékes és ott már
mindegy, mennyi víz van a Zagyvában. Nekünk viszont a kötelességünk a több száz millió Ft értékű
állami halvagyon, a színes vízi élővilág megóvása, a pihenésre alkalmas minőségi környezet biztosítása,
ezért akár a víz megvásárlása is. 2022-re célként a vízellátás biztonságának növelése a fő feladat.
Mi mindenkivel szeretnénk együttműködni a köz érdekében, tényekre és párbeszédre alapozva, valódi
társadalmi és közösségi igényeket képviselve…
VII. Haltelepítés, fogási lehetőségek: Tavaly a már említett, jelentős egyesületi forrásokat is igénylő
beruházások önrész-finanszírozása, a vízhiány és a forgalomcsökkenés, valamint egy tervezett szállításelmaradás együttes okán „mindössze” 180 mázsa (2020: 320 q, 2019: 318 q, 2018: 270 q) telepítéssel
zártuk az évet. A VB okán és ősszel a telepítési pályázati rendszerben a MOHOSZ újra jelentősen
hozzájárult a telepítések finanszírozásához, mely támogatás nagyban segítette a likviditásunk
fenntartását is. Végül ezúttal a megszokottnál kevesebb, 80 q „elvihető méretű” ponty került a
tórendszerbe, de emellett ismét sor került nagyponty-telepítésre (17 q), továbbá a II. nyaras korosztályból
is 16 q beszállításra került, így 113 q a telepített ponty összes mennyisége. A különböző korosztályú
pontyokon kívül a ragadozók közül 933 kg csuka, 413 kg harcsa és 300 kg süllő került kihelyezésre.
Keszegből 2021-ben mintegy 80%-ban tudtuk felvásárolni a kívánt mennyiséget, így 44 q lett telepítve.
Még 602 kg compó is színesítette újra a palettát. A tényekhez az is hozzátartozik, hogy a 2. és 3.
versenypályák halállományának erősítése, kapcsoltan a törpeharcsa elleni biológiai védekezés a
telepítéseknél prioritást kapott. Ezen áldozatoknak reményeink szerint már középtávon is jelentős
eredménye lesz. A telepítések beszállítási értéke 2021-ben 20,7 MFt volt (2020: 28,4 MFt, 19: 31,4
MFt, 2018: 20,9 MFt). A 2022. évi terv - figyelemmel a halárak nagymértékű emelkedésére is folyamatos, március és október között legalább 4 tavaszi-nyári telepítési alkalmat, illetve évi 9-12
beszállítást megcélzó telepítéssel 25,6 millió Ft értékben minimum 225 mázsa hal beszállítása.
Folytatjuk a minőségi nagyhalas telepítést, illetve a piaci lehetőségek függvényében tervezünk
még jászkeszeg és széles kárász kihelyezést is. A nálunk leadott (tagi) fogási napló feldolgozások
HORINFO rendszerben rögzített eddigi adatai alapján elviteli fogásként 2021-ben összesen 112 mázsa
hal (84 q ponty, 12 q keszeg, 5,5 q harcsa, 5 q ezüstkárász, 2,5 q süllő, 1-1 q balin és törpeharcsa,
valamint 0,5-0,5 q csuka és amur) került ki engedélyezetten a tórendszerből. A jelen idényre szóló
halelviteli lehetőségekkel kapcsolatban pedig az Elnökség már közzétette a szabályokat és ezek
ismét nem jelentenek korlátozást a korábbi lehetőségekhez képest. Már sokszor leírtam, hogy a
tagdíj és a területi jegy ára elsődlegesen a horgászat általános lehetőségét és e lehetőséghez
kapcsolódó szolgáltatások, üzemeltetési feladatok minőségi fenntartásának a fedezetét tartalmazza. Az
elvihető hal ára így „csak” ide kapcsolódó, szerencsejellegű, majd a halelviteli döntéstől függő kiegészítő
tényező. Ugyanígy látni kell, hogy a nagyhal-állomány, a különleges fajok állományi fenntartása és
fejlesztése szintén igen költséges tevékenység, de erre a fogyasztási célú fogásnál is jobban növekszik a
kereslet. Megtisztelő, hogy a maconkai sporthorgászok döntő többsége egyetért ezekkel az elvekkel!
VIII. Halőrzés és üzemvitel: A színvonalas működéshez (24 órás őrzés, aktív vagyonvédelem, non stop
nyitvatartás és heti 7 napos okmánykiadás) minimum 4-5 főállású halőr, valamint legalább 1-1
főállású adminisztratív munkatárs, tógondnok és takarító, tehát összesen 7-8 fő teljes
munkaidőben történő alkalmazása szükséges. Az újabb jelentős minimálbér-emelést is követve, az
általános munkaerőpiaci tendenciáknak megfelelően meg kell fizetni a szakképzett munkatársainkat, ha
meg is akarjuk tartani őket. A minőségi okmánykiadással, a halőri, fenntartási munkával tavaly sem volt
nagyobb probléma, s megítélésem szerint a munkahelyi közösségünk hatékonyan képes a HORINFO
segítségével az ügyvitel, mellette a környezeti fenntartás biztosítására. Szeretnénk tovább erősíteni a
korrekt, helyszíni jelenlétű és segítő jellegű ellenőrzést is. Pályázatainknak köszönhetően, a MOHOSZ
jóvoltából folytatódtak az eszközbeszerzések is, 50-70%-os támogatással. A jó műszaki állapotú,
változatos BSHE fenntartási eszközpark sokat tesz hozzá a környezet mindennapi gondozásához, de
ehhez kellenek azok a munkatársak is, akik kezelik a gépeket, vállalják a többletfeladatokat.
·/·

-4IX. Reklám, közönségkapcsolat: A www.maconka.hu honlapunk megbízható módon működött 2021-ben
is, már 4,51 millió feletti látogatást felmutatva, de mára már a 15.000 főt meghaladó követői számot
felmutató Facebook csatornánk az elsődleges információforrás, lassan átvéve a tizenegyedik éve
üzemelő, jelenleg 5700 főt meghaladó táborral rendelkező hírleves felület szerepét is. A honlapon a
legtöbb pozitív visszajelzést továbbra is a rendszeres heti-hétvégi tájékoztató, a több, mint 5500
horgászt és a mintegy 41400 halat bemutató „Rekordfogások” rovat - Európa legnagyobb édesvízi
rekordlistája -, valamint az interaktív helyfoglalási program kapta. Idén megvalósítandó feladat a teljes
webes megújulás a kapcsolt elektronikus szolgáltatásaink fejlesztésével úgy, hogy meg tudjuk őrizni az
adatvagyonunkat. A Magyar Horgász olvasói továbbra is rendszeresen találkozhatnak majd a
rekordhalainkkal, valamint a maconkai versenyekről szóló beszámolókkal. Aki akar, az gyorsan és
hatékonyan kommunikálhat velünk és megtalálja számára szükséges hiteles információkat is!
Beszámolóm végén engedje meg,
(Bátonyterenye-Kisterenye, Klapka út 1.)

hogy

meghívjam

a

Szekér

Fogadó

rendezvénytermében

2022. február 27-én (vasárnap) 10:00 órai kezdettel
megtartandó éves közgyűlésre.
A tervezett napirendi pontok: 1. Az Elnökség által jóváhagyott 2020. évi beszámoló és zárszámadás
közgyűlési elfogadása. 2. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolója; a 2021. évi zárszámadás.
3. A 2022. évi költségvetés, a haltelepítési terv, az ár- és díjváltozások elfogadása. 4. A 2023. évi ár- és
díjváltozások kereteinek elfogadása. 5. Általános tájékoztatás, benne a szabályozási változások, a 2022. évi
Maconkai Horgászrend, a horgászokmányok és versenyzői engedélyek kiváltása, a helyi horgászvizsga, a
méltányossági lehetőségek. 6. Nyeremények átadása, ajándéksorsolás a közgyűlésen jelenlévők között.
Végezetül néhány dologra még külön is szeretném felhívni a figyelmet:
a) Kérem, hogy a közgyűlés napján legkésőbb 9:30-ig regisztráltassa magát és gyakorolva jogait
észrevételeivel, javaslataival ismét segítse munkánkat!
b) Itt is jelzem, hogy a 2021. évi fogási naplók és az elektronikus belépőkártyák leadási határideje
február 28. napja. Kérem, ne felejtse el a naplóját kitöltve leadni, ugyanis az állami napló esetében a
határidőn túli leadásnál a HORINFO országos nyilvántartási program az újabb évre szóló egységes
állami horgászokmány kiadását csak az emelt díj (6.300 Ft) megfizetése esetén engedélyezi rögzíteni!
c) A jegykiadásról: A pénztári órák idén ismét minden nap (hétvégén is) 08:00-17:00 óráig tervezettek.
Az ügyintézés menetéről a halőrháznál, telefonon és az interneten is lehet tájékoztatást kérni és kapni.
Kérem, hogy ne hagyják a március 31-i határidő előtti napokra a tagi okmányok kiváltását! Jelzem, hogy
az éves nyereménysorsolási részvétel feltétele továbbra is a határidős befizetés!
d) Kérem, hogy ha módja és lehetősége van rá, illetve ha elismerésre talált eddigi munkánk, akkor ajánlja
fel a 2021. évi SZJA kötelezettségének 1%-át a BSHE részére (adószám: 19156288-2-12),
a tórendszer és védterülete családbarát jellegének további fejlesztése céljából!

Beszámolóm végén engedje meg, hogy a BSHE tisztségviselői, munkavállalói és partnerei nevében
Önnek, valamint kedves Családjának jó egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket
kívánjak Maconkán, valamint bárhol, ahol mód és lehetőség nyílik a pihenésre! Megköszönve a
bizalmat, tisztelettel üdvözölve az újabb vízparti, vagy a remélt közgyűlési találkozásig:
Bátonyterenye, 2022. február 21.

Záradék: Az Alapszabály értelmében határozatképtelenség esetén a közgyűlés 30 perc várakozási idő után
változatlan helyen és változatlan napirend mellett újra összehívásra kerül, s ekkor már a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes. A közgyűlésről való rendszeres távolmaradás jogkövetkezmények nélkül
továbbra is csak előzetes írásos és indokolt igazolási kérelem alapján fogadható el.
MOHOSZ azonosító kód: 121-12-22-1 » Maconkai víztérkód: 12-025-1-1
Bankszámlaszám: OTP 11741055-20005162-00000000
IBAN: HU 85 11741055 20005162 00000000 » SWIFT (BIC): OTPV HU HB
Adószám: 19156288-2-12 » Közösségi adószám: HU 19156288

Információ, helyfoglalás, fórum és rekordlista: www.maconka.hu, Facebook: @bshemaconka

