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Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége 

 

2005. évi tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységről 

 

 A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségét 1993-ban a Cégbíróság 1080-es 

sorszám alatt bejegyezte. Működési köre: sport 1.7. Ekkor 10 tagegyesületet tömörített a Szövetség, 

2005-re tagegyesületeink száma 11-re nőtt, tagjaink száma pedig több mint 4 000 főre gyarapodott. 

Társadalmi szervezetként működött a Szövetség 2004-ig, ekkor az Elnökség javaslata után a 

Küldöttközgyűlés döntött a közhasznú szervezetté válásról (2004. decemberében). 

Az 1997.évi CLVI. törvény alapján átdolgoztuk a Szövetség Alapszabályát. Ezt az Elnökség 

ajánlásával a Küldöttközgyűlés 2005. május 6-án elfogadta. 

A Szövetség elnöke – Kis Pál – május 18-án fordult kérelemmel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Bírósághoz az előírt dokumentumokkal a közhasznú szervezetté váláshoz. 

A Bíróság végzése: A megyei bíróság elrendeli az 1082. sorszám alatti Tisza-tavi Horgász 

Egyesületek Szövetsége társadalmi szervezet közhasznú nyilvántartásba vételét 2005. június 21-én. 

15 nappal később a végzés jogerőre emelkedett. 

 A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége a régióban végez közhasznú 

tevékenységet: az 1997.évi törvény 26 § c. szellemében: 

 a környezet és természetvédelmi tevékenység népszerűsítésében összefogva más társadalmi és 

civil szervezetekkel 

 segíti a víz és környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek tevékenységét 

 tevékenyen közreműködik a horgászati ismeretek terjesztésében 

 a Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségében hagyomány a serdülő és ifjúsági 

négytusa verseny megrendezése, a legfiatalabb horgásznemzedék országos versenyre felkészítése. 

2005-ben Velencén az országos versenyen a serdülő versenyzőink legjobbja negyedik helyezett lett; 

ifjúsági korcsoportban a legjobban szereplő versenyzőnk első helyezést ért el. Több egyesületünk 

tart általános iskolákban horgászszakkört, ilyen módon is népszerűsítve a horgászatot és a természet 

szeretetét. 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és az Országos Területfejlesztési Hivatal megkeresésére 
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véleményeztük a Tisza-tó területfejlesztési koncepcióját. Ebben a véleményben hangot adtunk a “3. 

forgatókönyv” megvalósításának, mely a Tisza-tó megtartásáról és folyamatos rehabilitációjáról 

szól. Ebben a munkában a legfontosabb teendő a vízminőség védelem. 

A Magyar Országos Horgász Szövetség által rendezett Parlamenti Nyílt Napon Szövetségünk is 

képviseltette magát, a Tisza-tó elmocsarasodásáról és a szervezett hallopásról fejtette ki véleményét 

előzetesen, írásban. 

Vezető tisztségviselőink folyamatosan képviseltetik magukat országos és regionális fórumokon, 

gyűléseken, ahol képviselik a horgászok érdekeit, valamint az ott hallott információkat a 

horgászegyesületek vezetőin keresztül eljuttatják a horgászokhoz. 

2005. decemberében a cikluszáró közgyűlésen több évtizedes munkájukért 6 horgászvezetőt 

tüntettünk ki több évtizedes munkájuk elismeréseként. 

 Mint közhasznú szervezet a NCA által kiírt pályázat első fordulójában még nem 

vehettünk részt, hiszen csak 2005. második félévében váltunk közhasznú szervezetté, második 

forduló pedig nem volt. A 2005-ös évben így semmilyen támogatást nem kaptunk. 

 

 

 

Tiszafüred, 2006. 02. 24. 
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