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     Tisztelt Sporttársak! 
 

   Az egyesület titkáraként előter-
jesztem beszámolómat az egyesü-
let közgyűlése felé az egyesület és 
az egyesület vezetőségének tevé-
kenységéről. 
 

   Kezdésként el szeretném monda-
ni, hogy a 2010-es év az, amely az 
elmúlt évek közül a legnehezebb-
nek bizonyult az egyesület és a ve-
zetőség életében. A folyamatosan 
romló gazdasági helyzetben a ránk 
háruló feladatokkal egyre nehezeb-
ben birkóztunk meg, azonban a 
vezetőség a lehetőségek és körül-
mények maximális kihasználásával 
próbált meg úrrá lenni a problémá-
kon. Egyre nehezebb úgy megolda-
ni ezeket, hogy a tagság mindebből 
ne érezzen semmit. 
   A korábbi évek gazdasági muta-
tóit 2010-ben nagyon nehéz volt 
tartani annak ellenére, hogy a ter-
vezett bevételünket jócskán túltel-
jesítettük. Ennek okaként az állan-
dó árdrágulás és az év közben adó-
dott rendkívüli és nem tervezett 
kiadások szerepeltethetőek. Úgy 
értékelem, hogy a szerencse és a 
lobbi tevékenység meghozta azt a 
kompenzációt, mely a fenntartható-
ságot biztosítja egyesületünknek. 
Külön eredményként kell elköny-
velni a befizetett 1%-okból szárma-
zó bevételünket is. 
   Elsőként a gazdálkodásunkról 
szeretnék szólni néhány szót a 
számszerűség igénye nélkül. Meg-
figyelhető, hogy gazdasági helyze-
tünkre - ez a mutatók bevételi és 
kiadási oldalain jól látható - milyen 
hatással volt és van ma is a gazda-
sági válság, melynek egyenes kö- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vetkezménye a drágább fenntartha-
tóság. Jól látható, hogy a halasítás 
egyre több pénzbe kerül, a mennyi-
ség növekedése nélkül. Más költ-
ségvetési tényező mellett kimaga-
sodik az az összeg, amit a telepíté-
sekre fordítottunk, többet költöt-
tünk rá, mint a tervezett összeg 
volt. Ezzel szeretnénk biztosítani a 
tagság részére azt, amiért kijárnak a 
partra, hisz ezzel a céllal alakult az 
egyesület. Tudjuk, hogy ez a leg-
fontosabb a horgászok számára és 
ezt mindig szem előtt is tartottuk. A 
vezetőségi üléseken ez az első és 
legvédettebb tétel. Úgy gondoljuk, 
hogy ehhez kell igazítani a többi 
kiadást. Nagyon nehéz jó áron szép, 
egészséges halállományt vásárolni 
és leszállíttatni a termelőktől. A jó 
kapcsolatrendszerünknek köszön-
hetően ezt 2010-ben is meg tudtuk 
oldani. Mint minden éven, most is 
sokat kellett költenünk az egyesület 
fenntartására. Ha veszik a fáradt-
ságot és összeszámolják a fenntar-
táshoz szükséges pénzösszeget, 
láthatják, hogy közel ugyanannyi, 
mint a halasításra fordított összeg. 
El kell mondanom, hogy a legtöbb 
tételnél a tervezetthez képest sike-
rült lefaragni a kiadásból, de van 
olyan tétel is, melyre nem számítot-
tunk és nem is terveztük. Ez konk-
rétan a kolokán eltávolításának 
költsége. Hiába próbálunk néhány 
ezer forinttal kevesebbet költeni 
egyes feladatokra, spórolva ezzel az 
egyesületnek, ha ezt egy ilyen 
kényszerűség elviszi. Gondoljunk 
csak bele, a fenntartási költség 
majdnem felét teszi ki ez a tétel! 
Megjegyezni kívánom, hogyha a 
tagságtól több segítséget kaptunk 

volna élő munkában, akkor ez a 
kiadásunk sokkal kevesebb lett vol-
na. Az egyesület működéséhez 
szervesen hozzátartozik, hogy a 
törvényi előírásoknak megfelelően 
elkészítse a jelentéseket, adatszol-
gáltatásokat, illetve végrehajtson 
olyan intézkedéseket, melyekre 
kötelezve vagyunk. A költségekhez 
szervesen kapcsolódnak az utazás-
sal kapcsolatos kiadások, ami szin-
tén tetemes kiadás. Szintén jelentős 
tételként szerepel versenyzőink 
képviseltetése különböző versenye-
ken.  
 

   A 2010-es évben is folytatva az 
előző években kialakult gyakorlatot 
összehangoltuk a szomszédos egye-
sülettel a telepítéseket. A kapcsola-
tok ápolása, fenntartása, illetve újak 
kialakítása nincs ingyen, ezeket 
szorgalmaznunk kell, hiszen abból 
mindkét egyesület csak hasznot 
húzhat. Tovább folytattuk az előző 
években megkezdett tudományos 
alapon nyugvó telepítéseket, követ-
kezetesen, a korábbi szakértői 
iránymutatások szerint. A város-
központban lévő irodák fenntartása 
is megjelenik a kiadási oldalon. Itt 
kell megemlítem, hogy a LA-RE-
JÓ Kft. jóvoltából hozzájutottunk 
egy szép és praktikus irodabútor 
együtteshez, mellyel megoldódott 
az iratanyagok tárolása. Köszönjük! 
 

   A vezetőség munkáját és az egye-
sület lehetőségeit most is nehezíti 
az a tény, hogy az előző, 2010-es 
évre sem találtunk olyan pályázati 
kiírást, mellyel az egyesület műkö-
déséhez plusz pénzforrást tudtunk 
volna biztosítani. Jelenleg egy 
2011-es évre kiírt pályázat feldol-
gozása folyik a vezetőségben. A 
pályázat kiírója nonprofit szerveze-
tek működési költségeinek könnyí-
tésére kíván pénzösszeget biztosí-
tani a pályázóknak. Reményeink 
szerint pozitív megítélésben része-
sülünk, mellyel a megnövekedett 
terheink enyhülnek. Új fejlesztés 
keretén belül eszközt beszerezni 
nem volt lehetőségünk, hiszen ak-
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Ifj. Soltész László – egyesületi titkár 
beszámolója  
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