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Beszámoló 
 

 A Kék Dunai H.E. elnökségének 2019.évében végzett munkájáról 
 
Elnökség 

Az elnökség 2019. évben öt alkalommal ülésezett. az elnökség feladatát az elfogadott éves 
munkaterv szerint végezte, ülésein több érdemi határozatot hozott. 
 

Határozattal fogadta el:  

 a munkatervet, 
 az elnökségi ülések közti beszámolókat, 
 a H.E. 2019. évi versenytámogatási rendszerét,  
 a H.E. 2019. évi költségvetési tervezetét,  
 a H.E. új adatkezelési szabályzatát (GDPR), 
 a H.E. új pénzügyi szabályzatát,  
 az aláírási jogra és a tisztségviselői juttatásokra tett javaslatot, 
 a H.E. és a forgalmazók között elszámolások rendjét, 
 a H.E. távozását a FŐHESZ-től, és csatlakozását a HENOSZ- hez, 
 a küldött közgyűlés helyét, idejét, és napirendi pontjait. 

 
Fontosabb események 
 

 A H.E. fő szolgáltatási tevékenységét, a horgászok okmányokkal, és jegyekkel történő 
ellátását január hónapban kezdte, 15 forgalmazói helyen. A forgalmazókkal történt 
bizományosi szerződések szintén januárba kerültek aláírásra Az év folyamán a H.E. és 
a forgalmazók közötti elszámolások pontosan, rendben megtörténtek. A többi 
szerződéses partnereinkkel ( MOHOSZ, Kormányhivatal, Tagszövetségek, Vízkezelők) 
hiánytalanul és pontosan elszámoltunk.  

 A H.E. versenyzői támogatását a 2019. E.II/4.sz. határozatban foglaltak szerint 
rögzítette. Azokat a versenyzőket támogatta, akik országos és világversenyeken rangos 
helyezéseket értek el. Így kapott pénzjutalmat Sipos Gábor feeder kategóriában, és 
Kovács Gergely finomszerelékes szakágban.  

 H.E. -ünk versenyeit, 2019-ben a két hagyományos megrendezésre kerülő Kék Dunai 
Horgászkupa, valamint a Kék Dunai Horgász Egyesület horgász - és sportnapján felül 
még két nyílt versennyel bővítette. Ennek következtében került megrendezésre a II. 
nyílt folyóvízi verseny a Duna folyó óbudai kiságában. Az egyik versenynapon a 
finomszerelékes, míg a másik napon a feeder szerelékes kategóriában.  

 A H.E. horgászvizsgáztatással kapcsolatos alapszabályban rögzített feladatát 2019-ben 
is heti rendszerességgel végezte.  

 A H.E. ügyfélszolgálati irodájának kialakítása, úgy tárgyi eszközökben, mint 
szolgáltatásokban, munkaerőben befejeződött – és a H.E. rendelkezésére áll. 
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Taglétszám alakulása 
 
2019-ben a H.E. taglétszám adatai a következőképpen alakultak:  

 Felnőtt taglétszám (férfi, női, 70 év feletti) : 12 563 fő 
 Ifi taglétszám: 138 fő 
 Gyermek taglétszám: 1752 fő 
 Összesen: 14 453 fő 

 
2019-ben a taglétszám adatok tovább emelkedtek a 2018-as adatokhoz képest.   

 
2019. év végi pénzforgalmi adatok 
 
Bevételi oldalon:  61.922 eFt 
Kiadási oldalon:   61.657 eFt 
Év végi eredmény:    264 eft 
 
A H.E. pénzügyi forrásai biztosították egész évben a kiadási költségeket és a pontos 
fizetéseket. 
 
Kapcsolataink 
 

 2019-ben a H.E. és a FŐHESZ között tovább romlott a kapcsolat. Ezért az elnökség 
úgy döntött, hogy a H.E. távozik a FŐHESZ-től, és kéri felvételét a Nógrád megyei 
Szövetségbe. A szükséges kérelmeket benyújtottuk, és a hozzájárulásokat a H.E. 
megszerezte, így 2020-tól a H.E. a HENOSZ tagegyesülete lett.  
 

 2019-ben a H.E. a Ráckevei Szövetséggel új, baráti kapcsolatokat épített ki, ami 
reményeink szerint a jövőre nézve mindkét fél számára sok lehetőséget fog adni 
horgászközösségeink számára. 

Összegzés 
 A H.E. 2019. évre kitűzött gazdasági tervei, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a 

terveknek megfelelően alakultak.  
 A H.E. a munkaterv szerint tudott működni.  
 A H.E. taglétszámában tovább erősödött. 
 A FŐHESZ-ből való kiválásunk új perspektívát tud nyújtani az egyesületnek.  
 Az ügyfélszolgálati iroda stabilizálta, és magasabb szintre emelte a H.E. mindennapjait, 

szolgáltatásait.  
 Az egyesület gazdálkodását 2019-ben is a kiegyensúlyozottság, és a kiszámíthatóság 

jellemezte.  
 
Budapest, 2019. március 31. 

Szücs János Mihály 
Elnök 

Kék Dunai Horgász Egyesület 
  


