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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,2006-ra 

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 jelenlegi elnöke Dr. Berczi Gábor, akit a 2005. december 09-én összehívott 

Küldöttközgyűlés választott meg. Önkormányzati szerveink az Alapszabályban 

meghatározottak szerint működnek. 

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. 

2006-ban Velencén az országos versenyen ifjú horgászaink nagyon szépen szerepeltek, ami 

elsősorban horgászvezetőink áldozatos munkájának köszönhető. Több egyesületünk tart 



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

természet szeretetét. 

A 2006-os évben versenyeink számát növeltük a “Veterán” horgászversennyel, ahol 

egyesületeink idős horgászai vehettek részt. A pozitív visszajelzések után ezt a versenyt is 

meg szeretnénk rendezni a következő években, hogy hagyománnyá váljon, hiszen idős 

horgászaink megbecsülése legalább annyira fontos számunkra, mint a felnövekvő 

horgásznemzedék felkarolása. 

A Szövetség irodájának eszközállományát egy fénymásoló géppel bővítettük, ami minden 

egyesületünk rendelkezésére áll. 

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. 2006-ban 

kezdeményeztük a Tisza-tó Térségi Területfejlesztési Tanácsnál egy egyeztető fórum 

összehívását, erre 2007-ben kerül sor. Jelentős lépésnek tartjuk ennek megvalósulását, hiszen 

minden olyan szerv képviseltetni fogja magát, aki a horgászattal kapcsolatban illetékes. 

Reményeink szerint sikerül az álláspontok közelítésével eredményeket elérni horgászaink 

igényeinek kielégítése érdekében, valamint ezáltal tovább fejleszteni a horgászturizmust, ami 

a horgászokon túlmenően a Tisza-tó környéki települések idegenforgalmára is pozitívan hat. 

A 2006-os évben semmilyen támogatást nem kaptunk. Bevételeink és kiadásaink kimutatását 

a Közhasznúsági jelentés részét képező Zárszámadás és Éves beszámoló tartalmazza. 
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