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Idén a 17., kizárólag elektronikus formában pedig az 5. alkalommal kerül sor Tagjaink évi tájékoztatására.
Ezen megszokott szerkezetű, 4 oldalas terjedelmű anyag tartalma az elmúlt év eseményeinek összegzése,
az új idény terveinek megfogalmazása, célja a közgyűlés előkészítése. Remélem, hogy az újabb beszámoló
eljut majd mindenkihez és ismét sokan megtisztelnek majd minket a személyes közgyűlési megjelenéssel is.
Megjegyzem, e fórum az Egyesület fő döntéshozó szerve, s így itt van mód a vélemények, észrevételek,
javaslatok leghatékonyabb kifejtésére, a kérdések nyilvános feltételére is. Azt is jelzem, hogy a weblapunkon,
azon belül például a napi fórumainkon miként mindig, tavaly is folyamatosan lehetett értesülni minden
lényeges eseményről. Nos, hogy milyen volt a 2017. év Maconkán? Eseménydús, egyértelműen sikeres és
ismét szerencsés, így nem lesz könnyű a történéseket összefoglalni. Versenyrekordok és kiemelt
rendezvények. Példának okáért Európa-kupák, Országos Bajnokság, s újra horgász-nagyköveti rendezvény,
valamint 2011. után ismét egy rangos pergetőverseny. Az eddigi legnagyobb vendégforgalom, legyen szó
helyfoglalásról vagy versenyzésről. Rekordok és rekorderek. 3820 db rekordhal, 13 abszolút tórekord
megdöntése, s a „koronaékszer”, a 29,60 kg-os új abszolút pontyrekord. Sajnos újra vízpótlási akció, de ismét
szerencsés befejezéssel. S ha befejezés, akkor a fő hír tavalyról egyértelműen az, hogy éves szinten újabb
12 MFt adósságot törlesztve 2017.04.19-től végre már hitelmentesek vagyunk, így lezárhattuk a
tórekonstrukció önrész-finanszírozási fejezetét is! Így jelenleg adott az anyagi biztonság, a rendeződő,
horgászbarát szabályozási környezet, de az is biztos, hogy még bőven van mit tennünk szeretett vizünk
érdekében! A jelen beszámolóban és az egyéb dokumentumokban leírtakról a megszokott módon bővebben
szólok, szólunk majd a közgyűlésen. Találkozzunk tehát ott újra, ezúttal február 25-én!
A 2017. évi főbb mutatószámokat és eseményeket, velük együtt a 2018. évi terveket és a 2019. évi
ártervezési irányszámokat a már bevált beszámolási szerkezetben, bruttó kimutatási módon ismertetem:
I.

Létszámadatok és tagdíjak: Szép és megtisztelő eredmény az évről-évre tovább bővülő, 1939 fős
(2016: 1798, 2015: 1611, 2014: 1388) nyilvántartott létszám, amivel a tavalyi évet zártuk. Emellett a
belső átrendeződés is folytatódik, így már 694 fő (2015/16: +54 fő) a napijeggyel horgászó felnőtt, vagy
ifjúsági alaptagsággal rendelkező tagjaink száma. A tagi kategória-sorrendben következnek a kétbotos
teljes jogú (parti) tagsággal rendelkezők 363 fős (-1) létszámmal, továbbá 74 fő (+1) csónakosról tudunk
beszámolni. 52 fő (+11) a jogfenntartó, s tavaly 40 fő (+1) teljes jogú új felnőtt tagtárssal is bővültünk.
33 fő (+4) a speciális engedélyesek, 20 fő (+1) a felnőtt (egybotos) kedvezményezettek száma és 17 fő
(változatlan) a teljes jogú ifjúsági horgászok köre. A regisztráltak körét tekintve örömteli módon
jelentősen növekedve 381 fő (+70) a gyermekek száma, végül további 265 fő (változatlan) külföldiről
tudok beszámolni. Ezek a létszámok összességében 30,4 MFt (2016: 28,4 MFt, 2015: 26,5 MFt,
2014: 25,2 MFt) tagi bevételt eredményeztek és a 2 MFt-os növekmény a felmerülő költségnövekmények egy részét így biztosítani is tudta. Tagjaink bizalmáért cserébe a megszokott
kedvezményeket ismét megtartottuk, továbbá decemberben a határidős befizetők között a hatodik
alkalommal került sor ajándéksorsolásra, ahol a nyeremények újabb kibővítésével 12 fő ingyenes-,
3 fő kedvezményes tagságot, 14 fő pedig ajándékcsomagot nyert! Folytatjuk a limitált, de kedvezményes
tagfelvételt és az alaptagi kampányt, továbbá méltányossági lehetőségeink következetes alkalmazásával
segítünk minden rászoruló Horgásztársunknak is. Idén nem élünk a tagi díjemelés lehetőségével,
valamint változatlanok maradnak a napijegyek árai is. Egyedül a versenyek nevezési-, részvételi díjai
emelkednek kisebb mértékben, döntően az étkezés és a díjazás önköltségi szintjének elérése miatt.
Megjegyzem, ha árainkat, szolgáltatási díjainkat összevetjük más hasonló halállományú és
infrastrukturális színvonalú vizek áraival akkor egyértelmű, hogy azok igen kedvezőek. A 2019. évre a
Vezetőség és a Felügyelő Bizottság javaslata - változatlan forgalmat feltételezve - a tagdíjak és
területi jegyek árának 5-10%-os emelése azzal, hogy az általános munkaerő-piaci tendenciákat
követve a bérek további emelését biztosítanunk kell és a szolgáltatások fejlesztése, azok
színvonalának biztosítása is egyidejű követelmény.
·/·

-2II. Vendégforgalom: A 2017-ben mért adataink alapján 13287 külső vendégnapot regisztráltunk és ez a
szám a 2016. évihez nézve ismét jelentős, 14,4 %-os növekedést mutat (2016: 11608, 2015: 9986,
2014: 9124). A tórendszer jó híre elsősorban a halállomány mennyiségének és minőségének, így a
kiemelkedő fogási eredményeknek, valamint a hosszabb horgászatokra is alkalmas parti
infrastruktúrának köszönhető. Fontos tényező még az évet jellemző kedvező időjárási, vízállási,
vízminőségi körülmények összessége, s mindez az aszály ellenére sem volt tavaly kedvezőtlennek
mondható. Így, bár a napijegyekből is több volt az értékesítés, a növekmény döntő része az egyre
népszerűbb helyfoglalásokhoz, éjszakai horgászatokhoz kapcsolódik. Végül összesen gyakorlatilag a
teljes tagi bevétellel megegyező, 30,5 MFt bevétel (2016: 26,0 MFt, 2015: 23,8 MFt, 2014: 22,0 MFt)
kerülhetett e jogcímen lekönyvelésre. A 2018-as évre tervként itt a tavalyi forgalmi szint megtartását
tervezzük. A helyfoglalások és a versenyjelentkezések, az okmányértékesítések eddigi tényadatait
nézve a terv megalapozott, s remélem, hogy az időjárás és a vízállás is kedvezően alakul majd.
Maconka továbbra is Magyarország egyik legnépszerűbb horgászvize kíván maradni!
III. Versenyek, rendezvények: 2017-ben 18 (2016: 17, 2015: 17, 2014: 15) kiemelt versenyre,
versenyfordulóra, köztük Európa- és nemzetközi kupákra, országos bajnokságra, továbbá több céges
rendezvényre és találkozóra került sor a tórendszeren, mintegy 1.700 résztvevővel. A beszámoló
bevezetőjét a versenyek tekintetében folytatva itt rögzítem, hogy tavaly Maconka újra otthont adott a
Pontyfogó OB mezőnyének, az augusztusi Média Kupa pedig már nyolcadszor, a Magyar Horgászat
Nagyköveteinek októberi Találkozója másodszor hozott a „horgász berkeken” túl is nagy ismertséget
vizünknek. A két Professzionális Bojlis Európa Kupa (EPBC) és egy Amatőr Bojlis Maconka Kupa
(ABMC) az elmúlt idényben ismét új versenyrekordokat hozott, továbbá sikerrel debütált egy szelekciós
bojlis verseny is. Az EPBC, ABMC mellett a Maconka Barátai Szuperkupa-sorozat is ismét az országos
versenynaptár része, jövőre már a hatodik szuperkupa-idény kezdődik el. Idén április elején indul a
versenyidény a sorozat 1. fordulójával, majd a megszokott kiemelt rendezvényeken túl többek között egy
Pontyfogó OB és egy Női OB után novemberben a tervek szerint egy pergetőversennyel zárunk. A
horgászsport versenyeknél továbbra is csak a helyszín, a halállomány és a rendezés együttes
színvonala garantálhatja, hogy biztos maradjon a pozíciónk ezen a területen is. A versenyek és a pályák
között éles versenyben elemi érdekünk a mindenkori reklámérték kihasználása is, de a kiemelkedő,
9,9 MFt-os bevétel (2016: 6,3 MFt, 2015: 5,6 MFt, 2014: 4,3 MFt) egyáltalán nem másodlagos.
A jelenlegi versenynaptár ismeretében 2018-ban a kiemelt rendezvények száma ismét 17-19 lesz
és ezekből 8,0 MFt bevételt várunk. Jól tudom, hogy a versenyek okozta pályazárások a nem
versenyző horgászok számára - főleg a gáti nemzetközi versenypályán - sokszor bosszúsággal is járnak,
de jöjjön itt a mindig rögzítendő tény, hogy az utóbbi 15 évben már nem volt teljes horgászati tilalom
a tórendszeren. Maconka a múltban is sokat köszönhetett és a jövőben is sokat köszönhet majd a
versenyeknek és a versenyzőknek!
IV. Beruházások, felújítások: Tavaly a legjelentősebb eredmény egy FM-MOHOSZ pályázati forrásból
70%-os támogatással elnyert Toyota terepjáró és egy éjjellátó készülék megérkezése volt, s ezen túl
100%-os támogatással a halőri egyenruhák is biztosításra kerültek. A szavazások eredményeként
meghatározott helyeken (Felező-spicc és Nyári kikötő) sor került 2 új filagória és több új tűzrakóhely
beállítására is, valamint elkészültek a kért déli parti rézsűlépcsők is. Több év előkészítés után továbbra
is várjuk a lehetőséget egy utolsó, nagy előrelépésre. Az ehhez szükséges jelentős uniós és/vagy hazai
források biztosítása két ágon is lehetségesnek látszik, s tudomásom szerint a szükséges döntések
hamarosan meg fognak születni. Magára a fejlesztésre a koncepció, a projektterv készen áll, s ha az
álom megvalósul, akkor az újabb, III. ütemmel befejeződhet a víz- és védterület 2001-ben megkezdett
komplex, horgászati és horgászturisztikai célú fejlesztése. Idén a várható újabb MOHOSZ pályázatok
alapján halgazdálkodási és halőri eszköztámogatásra is számítunk, továbbá a régieket teljesen
felszámolva folytatódik majd az új tűzrakóhelyek, pihenőpadok beállítása is. Egy szavazással most
újra felmérjük, hogy milyen fejlesztéseknek a legnagyobb a támogatottsága, s majd az eredmény
ismeretében megyünk tovább. Ismét tisztelettel felkérek mindenkit, hogy lehetőség szerint segítsen az
évente több százezer forintos költséget okozó rongálások megakadályozásában is!
V. Pénzforgalom, hitelállomány, likviditás: A tavaly elért kiemelkedő, 78,4 MFt-os (2016: 67,5 MFt,
2015: 61,7 MFt, 2014: 54,7 MFt) pénzforgalmi bevételünk egyesületi kereteink között bátran
„történelmi” sikernek minősíthető. Ide tartozó tény, hogy a rendszeres bevételek jelentős emelkedésén túl
ismét több komoly eseti, vagy egyszeri bevétel (foglalkoztatási támogatások, kiemelt rendezvény) is
javította, a jóval 1 MFt feletti összköltségű vízpótlás pedig kiadásként rontotta az eredményt. Mindezt a
tárgyévi tervezésnél figyelembe vettük. Fontos tény és eredmény, hogy a szigorú pénzforgalmi
szemléletű gazdálkodással a teljes hiteltörlesztés (az öt évvel ezelőtti 27,4 MFt-os hitelállományunk mára
már a múlté) és a végrehajtott jelentős önerős beruházások ellenére ismét sikerült a kiadásokat a terv
szerinti kereteken belül tartani. Tavaly már csak az őszi telepítési számlák egy részének esetében voltak
idén tavaszra áthúzódó kiadásaink, így biztos anyagi alapokkal tudjuk megkezdeni majd a szezont!
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-3A számviteli eredményünk +1,8 MFt-os egyenleggel ismét nyereséget mutat (2016: +2,8 MFt,
2015: +0,2 MFt, 2014: -1,4 MFt), de ehhez még ismét vegyük hozzá a 4,9 MFt-os amortizációt és az
egyesületünket különösen sújtó ÁFA-arányosítás 8 MFt feletti negatív egyenlegét is, mert e tételeket
továbbra is fedezni kell a működési színvonal megtartása mellett. Jelenleg a mérlegünkben 42 MFt
értékű vagyon és mintegy 32 MFt eredménytartalék szerepel. A reális cél 2018-ra 74,5 MFt bevétel
mellett a hitelmentes működés és a telepítések folyamatos, forgalomarányos biztosítása mellett
további, önerős fejlesztések realizálása.
VI. Használati-, üzemeltetési- és együttműködési megállapodások: Mivel tény, hogy 2030. december
31-ig a BSHE alhaszonbérletében, halgazdálkodási hasznosításában van a Maconkai-víztározó és
tórendszere, valamint a Zagyva Nógrád megyei szakasza, így természetesen szükséges a kapcsolódó
szerződések, megállapodások rendezése is. A vízügyi területen az országos OVF-MOHOSZ
megállapodás aláírása után válik majd helyi szinten is lehetségessé az új együttműködési megállapodás
megkötése. Itt a lényegi problémák a jogi környezetből adódnak, mert a KDV-VIZIG szervezetével sokat
javult az együttműködésünk. Továbbra is kiemelt feladat a „vésztartalék” szerepet tavaly is sikeresen
betöltő mátraszelei vízbázis vízszint-kérdésének közös rendezése, illetve a még mindig szárazon álló
Kisterenyei-víztározó kezdeményezett alternatív hasznosítása. Mindkét kérdésben az egyesületi érdek
egyben jogszabályokkal indokolható közérdek. Sor fog kerülni még a rendőrségi együttműködési
megállapodások tavaszi megújítására is, mivel e területen pár nappal ezelőtt az ORFK-MOHOSZ
megállapodás már aláírásra került. Remélem, hogy a maconkai halgazdálkodási és a
horgászturisztikai hasznosítás ügyét 15 évre lezáró döntések után, újabb egy év elteltével idén
már sor kerülhet Bátonyterenye Város Önkormányzata és a BSHE között a 2010-ben megkötött,
szintén 2030-ig szóló komplex együttműködési megállapodás szükséges megújítására. E
megállapodás legfőbb értéke, hogy garantálja a védterület egységét és a közösség érdekében
biztosítja az érintett területek tartós, felelős és közcélú egyesületi használatát. Továbbra is bízom a
korrekt, kölcsönösen előnyös megegyezésben, az együttműködés sikerében!
VII. Haltelepítés, fogási lehetőségek: Tavaly 212 mázsa (2016: 254 q, 2015: 396 q, 2014: 330 q)
telepítéssel zártuk az évet, de e szám értékeléséhez néhány, pontosabban négy kiegészítő információ
is szükséges. 1) 2017-ben került sor minden idők legnagyobb, 61 mázsás, 800 darabos éves nagypontytelepítésére, s ennek természetesen „ára” volt. 2) Nem akartunk újabb hitelfelvételt az év végén, akár pár
hónapra sem. 3) A telepített hal ÁFA-jának 2018.01.01-től történő 27%-ról 5%-ra csökkentése szintén azt
indokolta, hogy lehetőleg a következő évre terheljük a további telepítéseket. 4) Egy 4 tonnás, szerződött
szállítás viszont a késői lehalászás, valamint a nálunk bekövetkezett jegesedés miatt hiúsult meg. Fontos
megjegyzés, hogy a „piaci” pontynál a vásárolt telepítés a tervnek megfelelő volt, s folytattuk a fő
tározótér és a III. tórészlet csukás telepítését is. A hiány döntően a piacon is nehézkesen elérthető
keszegfélék telepítési volumenében jelentkezett, de ezt a jelen maconkai állomány még évekig
kompenzálni tudja. A telepítések beszállítási értéke 2017-ben 21,4 MFt volt (2016: 20,8 MFt). A 2018.
évi terv folyamatos, április és október között havi egy alkalmat, illetve évi 12 beszállítást
megcélzó telepítéssel 26,1 millió Ft értékben minimum 260 mázsa hal beszállítása. A tervben a
tavalyihoz képest emeltük a „piaci” pontyok beszállítását és jelentős mértékben tovább növeljük
a keszegfélék és a rablók őszi telepítési arányát is. Újra megjelenik a palettán a balin, a compó és
az aranykárász is. A közgyűlésen részleteiben is kifejtem majd a hal ÁFA-csökkentés várt hatásait,
valamint a horgászati célú haltermelésben és annak ellenőrzésében várható további változásokat. Az
elviteli fogásokat a közgyűlésen tudjuk majd kiértékelni, s itt az on-line SZÁK fogási feldolgozás okán a
2016. évi feldolgozás mellett már remélhetőleg a 2017. évi részleges adatokról is be lehet számolni majd.
Az elviteli lehetőségekkel kapcsolatban a Vezetőség már közzétette a 2018. évi szabályokat és
ezek ismét nem jelentenek korlátozást az előző évi lehetőségekhez képest. Továbbra is kiemelendő,
hogy a területi horgászjegy ára elsődlegesen nem a hal árát, hanem a horgászat lehetőségét és e
lehetőség minőségi fenntartásának fedezetét tartalmazza. Egyszerűen nem tehetjük meg, hogy
„mindent” alárendeljünk a telepítéseknek - a csendes többség, benne az egyre nagyobb arányú C&R
tábor nem is erre, hanem a megszerezhető, megélhető horgászélményekre vágyik…
VIII. Halőrzés és üzemvitel: Megítélésem szerint a halőri munkával kapcsolatban tavaly nem volt probléma,
s úgy tűnik, hogy a szükséges vizsgák megszerzésével, kapcsoltan a megfelelő bérezéssel tartósan és
kölcsönösen rendeztük a személyi kérdéseket, a létszámot is. Jelentősen bővültek az ellenőrzés
technikai lehetőségei is. Biztosítjuk a 24 órás őrzést, a vagyonvédelmet és a non stop nyitva tartás egyéb
feltételeit. Kiemelném, hogy az nem lehet kérdés, hogy az elvárt színvonalú működéshez minimum 4
főállású halőr, 1 főállású tógondnok és 1 takarító alkalmazása szükséges, s ha minőségi munkát
szeretnénk, azt meg is kell fizetni. A versenyek lebonyolításához, a rendkívüli feladatok ellátásához több
kipróbált társadalmi halőr, segítő is rendelkezésünkre áll. Az üzemeltetési oldalhoz még megemlíteném a
bővülő választékú, korrekt munkatársakat foglalkoztató büfé folyamatos működtetését, valamint az
ütemezett horgászhely-rendezési (fa- és bokorkivágás, ültetés, fű- és nádvágás) munkálatokat is.
·/·

-4IX. Reklám, közönségkapcsolat: A www.maconka.hu honlapunk újra a megszokott módon folytatta a
működését, már 2,15 millió feletti látogatási számot felmutatva. Ezen belül tavaly a legtöbb pozitív
visszajelzést ismét az aktuális hétvégi ismereteket is közlő, az egyéni kérdésekre pedig gyorsan választ
adó, 2004-től működő fórumos tájékoztatás, valamint a közel 3800 horgászt és több, mint 24000 halat
bemutató Rekordfogások rovat kapta. Hetedik éve üzemel a jelenleg 3180 főt meghaladó táborral
rendelkező hírleves felület, s tavaly ismételten csúcsot döntött az interaktív helyfoglalási program. Idei
feladat a teljes (szoftver, design) megújítás a kapcsolt elektronikus szolgáltatásaink fejlesztésével úgy,
hogy minden értékünket megőrizni kívánjuk. A Magyar Horgász olvasói továbbra is rendszeresen
találkozhatnak nagy halainkkal, vagy a kiemelt eseményeinkről szóló beszámolókkal, továbbá korrekt
maradt az együttműködésünk a Fishing & Hunting csatornával is. Aki akar, az mindig tud kommunikálni
velünk és meg tudja keresni a szükséges információkat is. Kérem, hogy éljenek a lehetőségekkel!
Beszámolóm végén engedje meg, hogy meghívjam az Ady Endre Művelődési Központ (Bátonyterenye
Város Közművelődésügyi Központ) nagytermében (Bátonyterenye-Nagybátony, Molnár Sándor út 1-3.)

2018. február 25-én (vasárnap) 9:00 órai kezdettel
megtartandó éves közgyűlésünkre.
A tervezett napirendi pontok: 1. A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolója; a 2017. évi
zárszámadás. 2. A 2018. évi költségvetés elfogadása, benne a haltelepítési tervvel. 3. A 2018. és
2019. évekre tervezett ár- és díjváltozások. 4. Tájékoztató a jogszabályi változásokról, a Horgászrend
módosításairól, az okmányok kiváltásáról, a méltányossági lehetőségekről és a kedvezményi akciókról,
valamint a közösségi munkáról. 5. Elismerések, nyeremények átadása, ajándéksorsolás a közgyűlésen
jelenlévők között.
Végezetül néhány dologra még külön is szeretném felhívni a figyelmet:
a) Kérem, hogy a közgyűlés napján legkésőbb ½ 9-ig regisztráltassa magát és gyakorolva jogait
észrevételeivel, javaslataival ismét segítse munkánkat!
b) Itt is jelzem, hogy a 2017. 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
határidőn túli leadásánál az országos nyilvántartási program (SZÁK) az újabb évre szóló egységes állami
horgászokmányt csak 4.200 Ft-os emelt díj fizetése mellett tudja rögzíteni!
c) A jegykiadásról: A pénztári órák a hétfő kivételével minden nap (hétvégén is) ismét 08:00-12:00
óráig, illetve 14:00-18:00 óráig tervezettek. Az ügyintézés menetéről a halőrháznál, telefonon és az
interneten is lehet tájékoztatást kérni és kapni. Kérem, hogy pénzügyi egyensúlyunk megőrzése és a
sorban állás elkerülése érdekében ne hagyják a március 31-i határidő előtti napokra az engedélyek
érvényesítését! Jelzem, hogy az évi nyereménysorsolási részvétel feltétele is a határidős befizetés!
d) Kérem, hogy ha módja és lehetősége van rá, illetve ha elismerésre talált eddigi munkánk, akkor ajánlja
fel a 2017. évi SZJA kötelezettségének 1 %-át a BSHE részére (adószám: 19156288-2-12),
a tórendszer és védterülete családbarát jellegének további fejlesztése céljából!

Beszámolóm végén engedjék meg, hogy a BSHE tisztségviselői, munkavállalói és partnerei nevében is
jó egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket kívánjak Önnek és kedves Hozzátartozóinak!
Megköszönve az együttműködést és a bizalmat, tisztelettel üdvözlöm a közgyűlési találkozásig:
Bátonyterenye, 2018. február 16.

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 távolmaradás jogkövetkezmények nélkül csak előzetes
írásos és indokolt igazolási kérelemmel fogadható el.
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