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     Tisztelt Sporttársak! 
 

   Az egyesület titkáraként elő-
terjesztem beszámolómat az 
egyesület közgyűlése felé az 
egyesület és az egyesület veze-
tőségének tevékenységéről. 
 

   Referendumom elején közzé kí-
vánom tenni, hogy a 2011-es év is 
elmúlt évekhez hasonlóan nehéz-
nek bizonyult az egyesület és a ve-
zetőség életében. A jelenleg is fenn-
álló bonyolult gazdasági helyzetben 
a megoldandó feladatokat újfent 
kemény erőfeszítések árán tudtuk 
kezelni. Egyre nehezebb megbir-
kózni azokkal a problémákkal, 
amelyeket ez az elhúzódó gazdasági 
helyzet okoz az országban és fejti ki 
hatását egyesületünkre is. A vezető-
ség azonban a lehetőségek maximá-
lis kihasználásával próbált meg 
úrrá lenni a problémákon, szem 
előtt tartva azt is, hogy a válság az 
egyes személyeket is sújtja, azaz a 
tagjaink is érzik ennek hatását. 
 

   Az elmúlt időszak gazdasági mu-
tatóit 2011-ben nagyon nehéz volt 
tartani annak ellenére, hogy a ter-
vezett bevételünket a korábbi évek-
hez hasonlóan túlteljesítettük. En-
nek okaként az állandó árdrágulás, 
az év közben adódott rendkívüli és 
nem tervezett kiadások szerepel-
tethetők. Úgy értékelem, hogy a 
szerencse és a lobbi tevékenység 
meghozta azt a kompenzációt, mely 
a fenntarthatóságot biztosítja egye-
sületünknek. Külön eredményként 
kell elkönyvelni a befizetett 1%-
okból származó bevételünket is. 
 

Elsőként a gazdálkodásunkról 
szeretnék szólni néhány szót a 
számszerűség igénye nélkül. Megfi-
gyelhető, 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. Megfigyelhető, hogy a hala-
sítás egyre többe kerül, a telepített 
halmennyiség növekedése nélkül. 
Az összes költségvetési tényező 
mellett kimagasodik az az összeg, 
amit a telepítésekre fordítottunk, 
valamivel többet költöttünk rá, 
mint a tervezett összeg volt. Ugyan 
ennek egy részét még nem utaltuk 
át a termelőnek, de összességében 
több mint 200.000 Ft-tal többe 
került a tervezettnél. A kiadás ezen 
tételét  kiemelten kezeljük. A hala-
sításon keresztül szükségesnek 
tartjuk biztosítani a horgászél-
ményt, amelyhez tagjaink kellemes 
időtöltést és kikapcsolódást páro-
síthatnak hozzátartozóikkal a Kar-
csa parton. 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 terme-
lőktől. A jó kapcsolatrendszerünk-
nek köszönhetően ezt 2011-ben is 
meg tudtuk oldani.  
   Mint minden éven, most is sokat 
kellett költenünk az egyesület 
fenntartására. Ha a tavalyihoz 
hasonlóan most is 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 ez 
évben nem sikerült lefaragni a ki-
adásból, de van olyan tétel is, me-
lyet előre nem tervezhettünk. Él-
tünk az adódott lehetőséggel és 
megragadva azt beszálltunk az út 
rendbetételébe, a horgászok ké-
nyelmét szolgálva. Úgy gondoltuk 
az erre fordított összeg többszörö-
sen meghozza eredményét a meg-
közelíthetőség komfortérzetében. 

Megpróbáltunk néhány ezer forint-
tal kevesebbet költeni egyes felada-
tokra, spórolva ezzel az egyesület-
nek, de ezzel a lehetőséggel élni 
kellett.  Megjegyezni kívánom, 
hogyha a tagságtól több segítséget 
kaptunk volna élő munkában, ak-
kor ez a kiadásunk sokkal kevesebb 
is lehetett volna. Ahogyan azt a 
tavalyi beszámolómban is elmond-
tam 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. Ezen az éven 
viszont lényegesebben kevesebbet 
költöttünk az egyesület versenycsa-
patának különböző versenyeken 
való részvételére. 
   A 2011-es évben is folytatva az 
előző években kialakult gyakorla-
tot, összehangoltuk a szomszédos 
egyesülettel a telepítéseket. A velük 
és más egyesületekkel, szervezetek-
kel való kapcsolatok fenntartására 
és újak kialakítására is költenünk 
kellett. Úgy gondoljuk, és az élet is 
ezt bizonyítja, ezeket továbbra is 
szorgalmaznunk kell, hiszen abból 
mindkét oldalon csak hasznot húz-
hatunk. Tovább folytattuk az előző 
években megkezdett átgondolt te-
lepítéseket, a korábbi szakértői 
iránymutatások szerint. Mindeze-
ken felül a városközpontban lévő 
iroda fenntartása is megjelenik a 
kiadási oldalon.  
   A vezetőség munkáját és az egye-
sület lehetőségeit most könnyíti az 
a tény, hogy az előző, 2011-es évre 
végre találtunk olyan pályázati ki-
írást, mellyel az egyesület működé-
séhez plusz pénzforrást tudtunk 
biztosítani. Jelenleg egy nyertes 
pályázatról számolhatok be, mellyel 
mintegy 180.400- Ft segítette a 
gazdálkodásunkat a működési költ-
ségek terén. Reményeink szerint 
2012-ben is sikerül majd hasonló 
pályázatot találni és megnyerni, 
amellyel a megnövekedett terheink 
enyhülnek. Új fejlesztés keretén 
belül eszközöket is sikerült besze-
reznünk, azaz megvásárlásra kerül-
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