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RAKACA-TÓ HORGÁSZ EGYESÜLET 

ELNŐKSÉGE 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Az egyesület 2016.évi működéséről, és a 2017.évi működési tervről 

1. Fogási naplók sikeres rögzítése és összesítése a megadott határidőre sikerült. A 
fogási naplók döntő többsége időben leadásra került!  

2. A horgászjegyek forgalmazására megköttetek a szerződések a HEBOSZ-szal. A 
forgalmazói szerződések egy új feltétellel egészültek ki, melyről a fegyelmi bizottság 
beszámolója részletez majd! 

3. Az egyesület első kiadványa az egyesületi tájékoztatófüzet 400 példányban 
megjelent, 400 példányban kiosztásra került a tagság körében! Pozitív volt az ezzel 
kapcsolatos visszajelzés, a tervek szerint is hasznosnak bizonyult ez a kiadvány! Ez 
évben a tározó halászati hasznosításának ügye miatt nem nyomtattuk ki, mert nem 
tudtuk milyen változások történnek a tározó kapcsán!  

4. Alapszabály módosítás előkészítése megtörtént! Köszönjük a HEBOSZ jogi 
segítségnyújtását, a vezetőség munkáját az alapszabály elkészítésében! 

5. A 2016.évi rendes közgyűlés sikeres megszervezésre került, az alapszabálya 
módosításokkal ismertetésre majd elfogadásra került, majd az alapszabály a második 
körben jóváhagyásra került a bíróság által! Ezzel a kötelezettségünket teljesítettük! 

6. Közreműködtünk más egyesületekkel, a Szendrői Természetjáró szakosztály 
felkérésére szerepet vállaltunk az országos hírű Vitézlő teljesítménytúra 
szervezésében, az egyesület elnöksége megszervezte és üzemeltette a meszesi 
ellenőrző pontot, amelyre a vezetőségből többen vállalták, hogy otthon 
vendégfogadó aprósüteményt is készítenek! A visszajelzések pozitívak voltak, a 
szakosztály megköszönte az együttműködést! 

7. Az alapszabályban foglaltak szerint kiemelten foglalkozunk a horgász utánpótlás 
neveléssel! Ennek egyik gyakorlati része, hogy egyesületünk utánpótlás horgászai 
sikeres állami horgászvizsgát tettek a szövetségi irodában, a fiatalokat én magam 
vállaltam, hogy elviszem a vizsgára!  

8. TESZEDD 2016 – sikeres környezetvédelmi nap, magas 50 fős részvételi aránnyal, a 
vendégek s aktivistákon kívül elfogadta meghívásunkat és velünk szedte a szemetet 
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, aki méltatta az egyesület áldozatvállalását, a 
tározó környezetéért tett munkáját, elismerte, hogy igazán különleges közösséget 
sikerült kialakítani az évek alatt! A jövőben ehhez továbbra is sok erőt és kitartást 
kíván! 

9. Évadnyitó horgászkupa, új szabályrendszerrel, nívós díjakkal, magas részvételi 
számmal sikeres megszervezésre került, a tagság egy emberként méltatta a 
szervezést, s megköszönte a vezetőségnek a munkát! A versenyen indított kategóriák 
kialakítása még kísérleti stádiumban van, sajnos az utánpótlás horgászok száma nem 
elegendő ahhoz, hogy több korosztályt is indítsunk, viszont a köztük lévő 
idősebbekkel szemben a kisebbek nem tudják felvenni e versenyt! A versenyek 
költségvetését a felajánlott adó 1% alapból bővítjük, a díjak minőségét pedig a Maros 
Mix Kft.-vel folytatott jó kapcsolatnak, s így kapott kedvezményeknek köszönhetjük! 
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10. Adó 1% kampány sikeresen lefolytatva, kiemelve a befolyt bevétel elosztási arányát 
és céljait, így bizonyítva a felajánlóknak, hogy a felajánlott összegek jó célt szolgálnak! 
Az adó 1%-ból befolyt összegeket, egyrészt versenyekre, valamint a 
környezetvédelmi alap növelésére fordítjuk, törvényileg meghatározott hányadát 
működésre és EGYSZA kampányra! 

11. A Nemzeti Együttműködési alap 2 kiírására is sikeres pályáztunk, a pályázatot a 
rendszer elfogadta, érvényesnek találta, de a pénzforrások szűke miatt várólistára 
került! 

12. Az egyesület hosszú idő után újra kiállított versenycsapatot a megyei bajnokságra! A 
válogatás alapja az egyesületi versenyeken való szereplés mellett az volt, hogy a 
sporthorgásznál rendelkezésre állnak e a versenyzéshez szükséges eszközök! A profi, 
országos versenyeken is induló csapatok között hajszállal lemaradva a dobogóról, az 
előkelő 4. helyett érte el az egyesületi csapat!  
Csapattagok: Fazekas Tamás, Tóth György, Tyukodi Dénes, Vaskó Gergely, Krokavecz 
János, Derján Bence, Pálinkás Róbert (csapatvezető) 

13. Beszerzésre kerültek eszközök az egyesület rendezvényeinek szervezéséhez, a tagok 
megvendégelésére, leves tálak, 50 db tányér, kanál, szedőkanál, teás és 
kávéspoharak, irodai kellékek kerültek beszerzésre, a versenyek szervezéséhez, 
mérleg, mérgelő zsák, dézsa, rajthelytáblák, sorsoló golyók stb kerültek beszerzésre! 
Lassan de folyamatosan bővül az egyesület eszköztára, amelyet raktárjegyzéken 
folyamatosan vezetünk! 

14. Részt vettünk a megyei szövetség által szervezett egyesületi vezetők 
horgászversenyén! 

15. Sikeres évadzáró versenyt szerveztünk, növekvő résztvevői számmal! Megalapításra 
és kiosztásra került az egyesületi vándorkupa, amely az évadnyitó és évadzáró 
versenyen, együttesen legjobban szereplő felnőtt versenyző kapott meg, 2016-ban 
Fazekas Tamás!  

16. A 2016.évre tervezett partrekonstrukciós napot, az arra szánt pénzügyi keretet 
áthelyeztük a 2017.évre!  

17. A 2016-os évet egy évértékelő elnökségi üléssel zártuk! Együttesen sikeresnek 
értékeltük a működési évet, ám foglalkoztunk a hiányosságokkal, a gyakorlatban 
előforduló problémákkal! Az egyesület fejlődése érdekében kitűzött feladatokat 
sikerrel elvégeztük, a közösségi élet aktivitása nőtt, az egyesületi tagság, az azzal járó 
előnyök, mint a gondos tagsági ügyintézés, a színvonalas versenyek, a folyamatos 
őszinte információáramlás, a tagság érdekeinek sikeres képviselete (pl.: horgászrend 
módosítás, szemétszedés, partalakítás) vonzóvá tette a Rakaca-tó Horgász 
Egyesületben vállalt tagságot! Az elnökség az előírt számban negyedévente ülésezett, 
melynek során többek közt az egyesületi rendezvények szervezését, költségvetését 
tárgyalta. Kiosztásra kerültek a feladatok, döntések születtek a beszerzésekről, a 
szabályzatokról!  A jövő évi cél ennek a munkamenetnek a sikeres folytatása, új 
magasságok megugrása, új célok kitűzése és megvalósítása!  

 

Szalonna, 2017. április 20. 

     Készítette: 

       Vaskó Gergely 

        elnök 


