
 

 

 

 

 

 

 

CÉLJAINK: 

2014. évben is a megalakulásunkkor megfogalmazott célokat figyelembe véve szerveztük 

meg tevékenységünket. Fő célunkat, a horgászat, mint szabadidős és sport tevékenység 

MÁV Csoporton belüli népszerűsítését maximálisan elértük. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 

mint a taglétszám folyamatos emelkedése. 

Továbbra is célunknak tekintjük: 

 a horgászat, mint szabadidős és sport tevékenység MÁV Csoporton belüli 

népszerűsítése; 

 horgász tapasztalatok és praktikák átadása, illetve közös továbbfejlesztése; 

 házi horgász versenyek és tréningek (versenycsapat) szervezése; 

 horgász kiállítások és rendezvények közös látogatása; 

 kezdő horgász tagok részére „horgász-suli” szervezése; 

 VAHOSZ versenycsapat(ok) összeállítása és felkészítése (egyéni és csapat); 

 potenciális szponzorok felkutatása és bevonása a versenyek és tréningek 

támogatására 

 

TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN:  

Jelenlegi taglétszámunk 81 fő, ami az előző évhez viszonyítva 13 fős növekedést mutat. 

A 2014. évi tervezéskor, a tagság rendezvények iránti csökkenő érdeklődése miatt, 

létszámcsökkenést prognosztizáltunk. A következtetéseink helyesnek bizonyultak, 

központi szervezetünknél valóban jelentős csökkenés volt megfigyelhető, viszont a vidéki 

szervezetek vezetőinek tagtoborzó munkáját dicséri a jelenlegi taglétszám alakulása. 

 1 fő gyermek, 2 fő nyugdíjas, 78 tényleges dolgozó 

 

VAHOSZ FIÓKSZERVEZETEK: 2014- új fiókszervezet alakult 12 fővel Füzesabonyban! 

LÉTSZÁM ALAKULÁSA   2013   2014 

 Központi szervezet:  26 fő  11 fő 

 Miskolci fiókszervezet:  19 fő  28 fő 

 Füzesabonyi fiókszervezet:  0 fő  11 fő 

 Kaposvári fiókszervezet:   16 fő  16 fő 

 Záhonyi fiókszervezet:   7 fő  15 fő 



2014 ÉVI TERVEZETT RENDEZVÉNYEINK: 

 

 

VAHOSZ 2014. RENDEZVÉNYEI 

 

 

időpont: 

 

 

program: 

 

megvalósulás: 

2014. 02. 13-16. FEHOVA kiállítás és vásár megtartva 

2013. 03. 29. Akasztói Horgászpark - I. közös horgászat – megtartva 

2013. 04. 26. Benta Horgászpark II. közös horgászat elmaradt 

2013. 05. 10. Somogyfajsz III. közös horgászat (Kaposvári 

Fiókszervezet) 

megtartva 

2013. 05. 24. Kihelyezett taggyűlés Nyékládháza megtartva 

2013. 05. 24. VAHOSZ családi majális és horgászverseny 

Nyékládháza Öreg-tó 

megtartva 

2013. 06. 07. Rendkívüli Horgászat Duna Budapesti szakasza elmaradt 

2013. 06. 28-29. Családi horgászjuniális és 24 órás horgászverseny 

Nagycsepely 

megtartva 

2013. 07. 12. IV. közös horgászat - Folyóvízi horgászat Duna 

Zebegényi szakasza 

elmaradt 

2013. 08. 09. V. közös horgászat Bárdudvarnok- Petörke horgásztó 

(Kaposvár) 

megtartva 

2013. 08. 26. Páros Horgászverseny Verba Tanya (Záhonyi 

Fiókszervezet) 

megtartva 

2013. 09. 20. III. VAHOSZ Háziverseny - Préri-tó megtartva 

2013. 08. 25. Tokaj - VIII. közös horgászat megtartva 

2013. 09. 27. Rendkívüli Horgászat Duna Budapesti szakasza elmaradt 

2013. 10. 11. VI. közös horgászat - Préri-tó (bojlis-tó) elmaradt 

2013. 11. 10. Pontyshow elmaradt 

2013. 12. 10. Évzáró taggyűlés MÁV Székház megtartva 

 

2014. ÉVI RENDEZVÉNYEINK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULTAK: 

                                                                                   

 

Sensation Baits és a 

Mr. Twister Horgászbolt 



 

2014. május 24.-én a Miskolci és Záhonyi Fiókszervezetek szervezésében került 

megrendezésre az I. VAHOSZ Családi horgászmajális és 24 órás páros horgászverseny a 

nyékládházi Öreg tavon, 60 fő részvételével.  

A regisztrált 38 fő versenyzőt elkísérték barátok és családtagok is a megmérettetésre. 

A horgászhelyek kisorsolása után, reggel 6 órakor vette kezdetét a verseny. Az etetést követően 

hamarosan a horgok is a vízbe kerültek. A gyönyörű napfényes időben nem is kellett sokat várni 

az első bajszosok megérkezésére. 

Persze, voltak a tónak olyan részei, melyet elkerültek a pikkelyesek. Itt lázas munka folyt a 

megfelelő fortélyok kidolgozására, hogy kapásra bírják kopoltyús barátainkat, több kevesebb 

sikerrel. Kapásmentes időszakokban a versenyzők szomszédolásba kezdtek, ismerkedtek, 

beszélgettek és ugratták egymást. Természetesen előkerültek a tuti recept alapján készült 

gyümölcspárlatot tartalmazó üvegek is! 

A tó többi részén folyamatosan 

(rossz nyelvek szerint búvárok 

segítségével:) húzták a halakat. 

Jött kárász, ponty és amúr is, de 

csak az apróbb példányok 

voltak kapókedvűek. Ez nem 

szegte kedvét horgászainknak, 

így is gyorsan gyarapodott a 

kifogott halak összsúlya. 

Természetesen minden kifogott 

hal a „fogd meg és engedd 

vissza” elv alapján a 

fényképezés, mérlegelés után 

visszanyerte szabadságát. 

Az ebéd elkészítésére is nagy erőket 

mozgósítottak a szervezők. Záhonyi barátaink még egy üstöt is hoztak magukkal a tábori 

konyhához. Vaddisznópörköltet készítettek mindannyiunk örömére. 

Késő délutáni és esti időszakban előbújtak rejtekhelyeikről a nagyobb és tapasztalt, horoglátott 

potykák. Igaz, nem sikerült sok példányt partra segíteni, de akinek ilyen hal akadt a horgára, az 

felejthetetlen élményekkel - Csorba Ádám a legnagyobb halért járó trófeával - térhetett haza. 

Estére az időjárás is megváltozott. Dörgött, villámlott, csak idő kérdése volt mikor éri el a tavat 

a zivatar. Előkerültek a sátrak, esőkabátok. Az éjszaka nagy részében esős időjárás tette próbára 

versenyzőinket. Az esőzés miatt a halak kapókedve is alábbhagyott. 

Leszámítva ezt a kis kellemetlenséget, elmondhatjuk, hogy egy sikeres, baráti hangulatú 

rendezvény részesei voltunk, ahol kiemelkedő sportteljesítmények születtek. 

 

 



2014. június 28-29-én a kaposvári fiókszervezet rendezésében került lebonyolításra a 

VAHOSZ családi juniális és horgászverseny a Nagycsepelyi horgásztavon, közel 20 

versenyző családtagok, barátok részvételével.  

A megmérettetésre érkezőket csodás, vadregényes somogyi táj fogadta , nem is beszélve 

tógazda példás vendégszeretetéről. A horgásztavat a nyugalom oázisának is becézik, visszaadja 

az erdő, tó, vízcsobogás és rét varázsát és békéjét. 

A regisztrációt követően a horgászhelyek kisorsolása következett. A vízparton makulátlan 

tisztaság, rendezett környezet várta horgászainkat. Mindenki megtalálhatta a számára 

ígéretesnek tartott helyeket, hisz van itt vízbelógó és bedőlt fa, a sziget mellett nád, nádas és 

akadós részek, melyek a halak elsőrangú búvóhelyei lehetnek. 

Az etetést követően a horgok is 

hamarosan a vízbe kerültek, 

várták az éhes pikkelyesek 

kapásait. Horgászaink a 

legkülönbözőbb titkos recept 

alapján készült etető és csali 

anyagokat kínálták fel 

horgaikon. Napközben úgy 

tűnt a halak a tó hátsórészét 

részesítik előnyben, mert a 

nádasos részben egymás után 

húzták ki a szebbnél szebb 

amurokat és pontyokat. 

Később a belógó fák mellett is 

beindultak a halak. 

A gát mellett nemigen voltak kapókedvükben a potykák, így bogrács tartalmára odafigyelhettek 

szakácsaink. Ebédre vaddisznópörköltet készített nekünk a Szalai család, melyet jóízűen 

fogyasztottunk el. Később e gondoskodást Szalai Laci barátunknak a legnagyobb hallal hálálta 

meg a tótündér. 

Az időjárás kegyes volt hozzánk, szinte egész nap szikrázó napsütésben horgászhattunk, 

keresnünk kellett az árnyat adó fák hűs lombjait. 

Este megelevenedett a táj, a halak ugráltak, a harcsa nagy zajjal rabolt, a szarvasok bőgtek, a 

baglyok huhogtak, szinte érintésnyi közelségben voltak az éjszaka vadjai, melyet csak az 

elektromos kapásjelzők vijjogása tudott felülmúlni. Hallani lehetett innen is, onnan is a sípoló 

hangokat. 

Nem panaszkodhatunk, bár a halak nemigen hagytak pihenni bennünket. A halfogás, a fárasztás 

izgalma elűzte az álmot a szemünkből. Jött amúr és ponty is, de talán a legizgalmasabb része 

az éjszakának 2 kapitális méretű harcsa fárasztása (nem csak a halak voltak kimerülve a végére, 

hanem a horgászok is) és szákolása volt. Orosz Miklós 19 kiló feletti, míg Hegedűs Csaba 21 

kilót meghaladó szürke harcsát terelt a merítőhálóba. Sajnos ezek a halak nem számítottak a 

versenybe, de a horgászoknak felejthetetlen élményt jelentettek. 



Reggel elérkezett a számadás ideje, összesítésre kerültek a fogási eredmények. Bátran 

állíthatom, nem szégyenkezhetünk. Több mint 200 kg halat sikerült megszákolnunk. A 

versenyzők legjobbjainak és a legnagyobb hal kifogójának a Sensation Baits ajándékcsomagot 

ajánlott fel (bojlik, dippek, pelletek, etetőanyagok) és e mellett oklevél elismerésben is 

részesültek. 

 

2014. szeptember 20-án került megrendezésre - 17 nevezett tag részvételével - a Vasutas 

Horgász Szakosztály hagyományos Házi Horgászversenye a Péri Horgásztavon. 

A horgászhelyek kisorsolása után a versenyzők a kopoltyúsok etetésébe kezdtek, 8 óra 15-perckor 

pedig kezdetét vette a 8 órás megmérettetés. Az időjárásra kegyeibe fogadott minket, ragyogó 

napsütéses időjárásban volt részünk. 

A halak kapókedvéről ugyan ezt 

nem mondható el. Bajszos 

barátaink étvágyán tapasztalható 

volt az elmúlt, változékony esős 

időjárás, és a közelgő hidegfont 

hatása. A halakban bővelkedő 

horgásztóban nagyon ritka és 

óvatos kapások voltak. A 

nagyobb példányok elkerülték 

horgainkat. Halfogáshoz a 

horgászok minden tudására és a 

horgászfogások valamennyi 

fortélyára szükség volt. 

Természetesen így sem 

panaszkodhatunk, a családias, baráti hangulatú 8 órás verseny eredményesen zárult. Akadt azért 

hal bőven a horgokra, de az előző években elért eredményeket csak megközelíteni tudtuk. 

 

Eredmények: 

Kifogott halak összsúlya: 113 kg 

1. helyezett: Keszler László 26,2 kg 

2. helyezett: Farkas Tibor 21,2 kg 

3. helyezett: Lengyel Sándor 14.8 kg 

Legnagyobb hal: Orosz Miklós  6,11 kg 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015. ÉVI TERVEZETT RENDEZVÉNYEK: 

időpont: Program 

2014. február FEHOVA kiállítás és vásár 

2014 március. I. közös horgászat - Akasztói horgászpark 

2014. április II. közös horgászat - Benta horgászpark 

2014 május III. közös horgászat - Somogyfajsz (Kaposvár) 

2014 június Családi nap és Horgászverseny Miskolc 

2014 július Családi nap és Horgászverseny Füzesabony 

2014 augusztus Családi nap és Horgászverseny Kaposvár 

2014 szeptember Családi nap és Horgászverseny Záhony 

2014 október VII. közös horgászat - Préri-tó (bojlis-tó) 

2014 november Pontyshow 

2014 december évzáró taggyűlés 

  
2015. ÉVI TAGLÉTSZÁM: 

2014. évben a központi szervezet tagjai körében tovább csökkent az érdeklődés programjaink 

iránt. Sok olyan taggal rendelkezünk, aki egyáltalán nem vett részt még sohasem 

rendezvényeinken, és a fluktuáció is gondokat okozott. Több kollegának megszűnt a 

munkaviszonya. Fentiek miatt, a 2015. évre ismét a taglétszám csökkenésével számolunk, de 

reméljük vidéki új belépőkkel tagságunk létszáma szinten tartható. 

Taglétszám tervünk a 2015. évre:80 fő 

 

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET 2015. ÉVRE: 

Bevétel Kiadás: 

pályázati támogatások 135 000 Ft FEHOVA kiállítás és vásár 10 000 Ft 

adó 1% 10 000  Ft Miskolci fiókszervezet 

családi nap 

36 000 Ft 

tagdíj befizetések 80 000 Ft Füzesabonyi fiókszervezet 

családi nap 

36 000 Ft 

  napijegy és sportszer vásárlás 36 000 Ft 

  Kaposvári fiókszervezet 

családi nap 

36 000 Ft 

  IV VAHOSZ Horgászverseny 36 000 Ft 

  PonytShow kiállítás és vásár 10 000 Ft 

    

bevétel összesen 225 000 Ft kiadás összesen 200 000 Ft 

 

 

Budapest, 2015. január 23.  

készítette: 

 
Kondor Norbert 

szakosztályvezető 


