Beszámoló a MÁV VSC Vasutas Horgász Szakosztály
2015. évi munkájáról
2015. 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
programjainkon résztvevő tagjaink szép száma és elégedettsége.
Taglétszám alakulása:
2014 évi zárólétszám. 81 fő
2015. évi zárólétszám 71 fő



4 fő nyugdíjas
67 fő aktív dolgozó

VAHOSZ fiókszervezetei:






Budapest, mint központi szervezet
Miskolc
Záhony
Kaposvár
Füzesabony

Létszám összehasonlítása:
LÉTSZÁM ALAKULÁSA
 Központi szervezet:
 Miskolci fiókszervezet:
 Füzesabonyi fiókszervezet:
 Kaposvári fiókszervezet:
 Záhonyi fiókszervezet:

2013
11 fő
28 fő
11 fő
16 fő
15 fő

2014
3 fő
21 fő
21 fő
11 fő
15 fő

2015. évi tervezett rendezvényeink:
1. FEHOVA kiállítás és vásár 02.12-15.
2. Füzesabonyi fiókszervezet családi nap, és horgászverseny április 18.
3. Záhonyi fiókszervezet családi nap, és horgászverseny
4. Kaposvári fiókszervezet családi nap
5. IV VAHOSZ Horgászverseny
6. PonytShow kiállítás és vásár

2015. évben megvalósult rendezvényeink:
1. FEHOVA kiállítás és vásár 02.12-15.
Résztvevők száma: 10 fő
2015 februárjában a VAHOSZ tagjai látogatást tettek a 22. Fegyver, horgászat,
vadászat nemzetközi kiállításon a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont „A”
(fegyver, vadászat) és „D” (horgászat) pavilonjában, ahol 18 ország 270 kiállítója
vonultatta fel a rendezvény teljes tematikáját lefedő termékeit, szolgáltatásait. A
térség legjelentősebb vadászati találkozójaként jegyzett, és egyben a legnagyobb
hazai horgászbemutató szerepét is betöltő eseményre 57 ezer látogató érkezett a
világ minden tájáról.

2. Füzesabonyi fiókszervezet családi nap, és horgászverseny április 18.
Elérkezett; a hosszú téli pihenő után elkezdhettük a készülődést az év első
horgászeseményére. Sajnos az időjárás csúnyán megtréfált bennünket; a március
végén beköszöntött kora tavaszi kellemes felmelegedés után a verseny hetére
elromlott az időjárás. Inkább hasonlított kora télihez, mint tavaszihoz. Az
érdeklődés ennek ellenére lankadatlan volt; mindenki megkezdte a taktikák,
etetőanyag és csalik felsorakoztatását az arzenáljába.

Résztvevők létszáma: 33 fő
Összesített fogás: 132,67 kg
Kifogott halak darabszáma: 30 db
Átlagsúly: 4,42 kg
3. Záhonyi fiókszervezet családi nap, és horgászverseny 2015. május 10.
Páros Horgászverseny Verba Tanya. Május hónapban ismét találkát adtak
egymásnak a Záhonyi fiókszervezet szervezésében tagtársaink! Remek idő és a
gyönyörű környezetben kialakított horgászcentrum. és nem utolsós sorban a
kopoltyús vízlakok étvágya felejthetetlenné tette horgászatunkat!

Résztvevők létszáma: 22 fő, 11 csapat
Összesített fogás: 245,16 kg
Kifogott halak darabszáma: 50 db
Átlagsúly: 4,92 kg
4. Nagy halak nyomában avagy júliusi ponytvadászat a harsányi horgásztavon!

Négyen vágtunk neki a két napos kalandnak. Ketten Miskolc közeli barátaink, és
mi dunántúliak. Az autóút közel - 4 óra - egy örökkévalóságnak tűnt. Amint
megérkeztünk a gyönyörű táj és a házigazdák szívélyes fogadtatása elfeledtetett
minden megpróbáltatást és kellemetlenséget. A környezet szépsége magával
ragadott minket, látszik az ember és a természet itt újra egymásra talált, a horgász
nagyszerű harmóniában élhet együtt a természettel.

Résztvevők létszáma: 4 fő,
Összesített fogás: 154 kg
Kifogott halak darabszáma: 10 db
Átlagsúly: 15,4 kg
5. Látogatás a Battyány Gyöngyszem horgász tavon
A központi szervezet rendezésében 2015. augusztus 7-én 24 órás nagyhalas baráti
horgászatot szerveztünk a szabadbattyáni horgásztóra. A tikkasztó hőségben a
halak nem igazán voltak aktívak, de mi akkor is jól éreztük magunkat!

Résztvevők létszáma: 4 fő,
Összesített fogás: 26 kg
Kifogott halak darabszáma: 2 db
Átlagsúly: 13 kg
6. Halban sztár horgászverseny színészekkel és horgász világbajnokkal!

Egyszerű horgászversenynek indult, de mivel mindenből megpróbáljuk kihozni a
legtöbbet, így ezt a versenyt is felfűszereztük rendesen – vendégeink
szórakoztatására. Úgy kezdődött, hogy régi kedves barátunkkal és
horgásztársunkkal, Straub Dezsővel beszélgetve megálmodtunk egy olyan
horgászverseny tervét, ahol amatőrök, profik és színművészek együtt
versenyezhetnek. Hát erre a megmérettetésre kapott meghívást a VAHOSZ!
Résztvevők száma: 24 fő
Összesített fogás: 26, 54 kg
Kifogott halak darabszáma: 7 db
Átlagsúly: 3, 79 kg
7. Nagycsepelyi horgászat a Kaposvári fiókszervezet szervezésében!
Az időjárásba szépen belehúztunk, hónapok óta a legcsapadékosabb szombatot
sikerült kifogni. De az időjárás kegyes volt hozzánk, reggel elállt az eső, és csak
éjszaka volt némi zápor. 8 fő vett részt a horgászaton, ami a front, vagy a
különböző hőmérsékletű vízrészek miatt eléggé szélsőséges fogásokat hozott. A
széleken itt-ott néha egy-egy hal jelentkezett. A tó közepén horgászó Kondor
Norbi és Keszler Laci barátaink ellenben (revansot véve a tavon) sorban húzták ki
a szebbnél szebb halakat. Amurokat, pontyokat vegyesen. Összfogásuk valahol a
100 kg felett volt.

8. PonytShow kiállítás és vásár
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is számos ismert és elismert márkával
találkozhattak a VAHOSZ tagjai (5 fő) a kiállítás látogatása alkalmával. . A
kiállítótérben lehetőség nyílott a termékek megtekintésére, kipróbálására és az
eladók, hozzáértők szaktanácsainak meghallgatására, sőt a jövő évi újdonságokról
(botok, orsók, csalik stb.) is itt értesülhetett először a pontyozó társadalom. A
felszereléseket, kiegészítőket, csalikat ebben az évben is jelentős
kedvezményekkel lehetett megvásárolni. Ismét neves hazai és külföldi szakértők
adtak választ a felmerülő gyakorlati kérdésekre. Egész napos bemutatókkal,
előadásokkal, nyereményjátékokkal, és sok-sok szórakozási lehetőséggel
igyekeztek bennünket látogatókat meglepni. A színpadi előadások mellett számos
érdekes bemutató is látható volt, sőt emellett naponta több alkalommal
tombolasorsolás is színesítette a szakmai előadásokat.

2016. évi terveink:
1. Füzesabonyi fiókszervezet családi nap és horgászverseny (tervezett időpont április)
tervezett létszám: 25 fő
tervezett helyszín: Mátravíz horgásztó
verseny szervezője: Tanda Bertalan
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
kupák, érmék

darabszám
25
25

ár
3000
1000
30000
mindösszesen:

összesen
75 000
25 000
30 000
130 000 Ft

2. Záhonyi Fiókszervezet családi nap és horgászverseny (tervezett időpont május)
tervezett létszám: 25 fő
tervezett helyszín: Verba tanya - Kótaj
verseny szervezője: Bori József
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
kupák, érmék

darabszám
25
25

ár
3000
1000
30000
mindösszesen:

összesen
75 000
25 000
30 000
130 000 Ft

3. Miskolci fiókszervezet családi nap és horgászverseny (tervezett időpont július)
tervezett létszám: 25 fő
tervezett helyszín: Nyékládházi öregtó - Nyékládháza
verseny szervezője: Ábel László
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
kupák, érmék

darabszám
25
25

ár
3000
1000
30 000
mindösszesen:

összesen
75 000
25 000
30 000
130 000 Ft

4. Központi szervezet családi nap és 24 órás horgászat, horgászverseny (tervezett időpont
augusztus)
tervezett létszám: 10 fő
tervezett helyszín: Karszt horgásztó - Várpalota
rendezvény szervezője: Kondor Norbert
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
étkezés
oklevelek, érmek

darabszám
10
10

ár
5000
1000
10000
5000
mindösszesen:

összesen
50 000
10 000
10 000
5 000
75 000 Ft

5. Miskolci fiókszervezet baráti horgászat (tervezett időpont augusztus)
tervezett létszám: 25 fő
tervezett helyszín: Tokaj – Kovács tó
verseny szervezője: Ábel László
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
étkezés

darabszám
25
25
25

ár
3000
1000
1000
mindösszesen:

összesen
75 000
25 000
25 000
125 000 Ft

6. Kaposvári fiókszervezet családi nap és 24 órás horgászat, horgászverseny (tervezett időpont
szeptember)
tervezett létszám: 10 fő
tervezett helyszín: Nagycsepelyi horgásztó - Nagycsepely
rendezvény szervezője: Orosz Miklós
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
étkezés
oklevelek, érmek

darabszám
10
10

ár
5000
1000
10000
5000
mindösszesen:

összesen
50 000
10 000
10 000
5 000
75 000 Ft

7. Záhonyi Fiókszervezet baráti horgászat (tervezett időpont szeptember)
tervezett létszám: 25 fő
tervezett helyszín: Verba tanya - Kótaj
verseny szervezője: Bori József
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
étkezés

darabszám
25
25
25

ár
3000
1000
1000
mindösszesen:

összesen
75 000
25 000
25 000
125 000 Ft

8. III. VAHOSZ Horgászverseny (tervezett időpont szeptember)
tervezett létszám: 20 fő
tervezett helyszín: Préri tó - Dömsöd
verseny szervezője: Kondor Norbert
költségterv:
megnevezés
horgász napijegy
horgász etetőanyag
kupák, érmék
szállás

darabszám
20
20
10

ár
2000
1000
30000
3000
mindösszesen:

A nyolc kiemelt rendezvény költségtervének összesítése:

összesen
40 000
20 000
30 000
30 000
120 000 Ft

költség megnevezése:
horgász napijegy
horgász etetőanyag
kupák, érmék
oklevelek, érmek
étkezés
szállás
2016 évi rendezvényeink összes tervezett
költsége

összesített ára:
résztvevők száma:
515 000 Ft
165 000 Ft
120 000 Ft
10 000 Ft
165 fő
70 000 Ft
30 000 Ft
910 000 Ft

Budapest, 2015. december 17.

készítette: Kondor Norbert
szakosztályvezető

