
 
EGYESÜLETÜNKRŐL 

 

A Magyar Tenger Horgász Egyesület 15 éve alakult a Balaton szívében, Révfülöp 

nagyközségben, azokkal a célokkal, hogy  

- horgászainkat képviseljük mind helyi, mind országos viszonylatban 

- a tehetséges fiatalokat felkaroljuk és felfedezzük a hazai versenysport számára 

- felnőtt amatőr horgászokat eljuttathassuk megyei és országos versenyekre  

- támogassuk a határon túli magyar gyermekek Balatonhoz látogatását 

- támogassuk a nálunk kisebb egyesületek, a testvér egyesületek törekvéseit, részt vegyünk 

versenyeiken, baráti rendezvényeiken, programjaikon 

- a legfiatalabb generációnak bemutathassuk közös kincsünket, a Balaton bámulatos 

élővilágát, vízi világát, növényvilágát. 

 

Hisszük, hogy a mai fiataloknak, a sokszor már elcsépeltnek tűnő környezetvédelem 

kifejezést, tartalommal tudjuk megtölteni és annak fontosságát valóban hatásos módon tudjuk 

bemutatni foglalkozásainkon, megmozdulásainkon. 

 

Tagjaink száma folyamatosan nő, az egyesület első évében 100 db állami horgász jegyet 

adtunk el, amire már akkor is nagyon büszkék voltunk, idén azonban átléptük az 1000 db 

eladott jegyet, ami hatalmas ugrást jelent, ezzel együtt természetesen egyre nagyobb terheket 

is, hiszen egy községnyi horgász képviselete, nem egyszerű feladat. 

     

Az évek folyamán elismert tagjaivá váltunk a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, egyik 

példás egyesülete vagyunk a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének. Kiváló a 

kapcsolatunk a Balatoni Halgazdálkodási NPZRT. -vel is. Mindhárom szervezet/cég aktív 

támogatója megmozdulásainknak. Nagyon jóleső érzés, hogy gyakran kikérik véleményünket 

az északi parti önkormányzatok turisztikai megbízottjai és örömmel tölt el minket, ha tudunk 

segíteni egy-egy hasznos projekt, rendezvény megvalósulásában. 

 

Legfőbb célkitűzésünk a gyermek és ifjúsági horgászat támogatása, a gyermek szabadidejének 

hasznos eltöltésének bemutatása, utánpótlás nevelés. Az északi parti önkormányzatokkal, 

iskolákkal szoros az együttműködésünk, folyamatosan előadunk világnapok alkalmából, 

szakköröket foglalkoztató délutánokat rendezünk.  10 éve vezetünk Horgász Suli programot, 

melynek keretében a gyerekek iskolai szakkörökön hallhatnak, környezetvédelemről, a 

halakkal történő kíméletes bánásmódról, vízparti viselkedésről, horgász etikáról, Balaton 

élővilágáról.  Sikereinket példázza, hogy míg a környező egyesületek utánpótlás hiánnyal 

küzdenek, addig nálunk több mint 250 gyermek és 100 ifjúsági horgász van tagjaink között. 

Így nem nehéz elérnünk azt sem, hogy diákjaink évről évre a dobogón /annak is legfelsőbb 

fokán/ álljanak az amatőr versenyeken, a balatoni megyei versenyeken, és az országos 

versenyeken is kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. 2021. évben 10éves jubileumát 

ünnepelte programunk, így már több mit 5.000 gyermek vett részt foglalkozásainkon. 

Felnőtt tagjaink 2021-ben, 14 féle versenyre jutottak el segítségünkkel, 52 tagunk tudott részt 

venni baráti, megyei vagy országos megmérettetésen, amit egyesületünk támogatott. 

 

A megkezdett munkát folytatni kívánjuk… 

 

 



 

 

2021. ÉVI FŐKÖNYVI ADATOK 

felnőtt tagjaink száma: 785 fő 

 

ebből helyi lakos: ( Révfülöp+10km ): 550 fő 

 

gyermekek száma: 269 fő 

 

ebből helyi lakos: ( Révfülöp +10km ): 187 fő 

 

tagdíjakból befolyt bevétel: 

 

2.300.e 

 

irodai tevékenységéből befolyó bevételek: 400.e 

pénzbeli támogatások: 

 

450.e 

 

Bevétel összesen:  

 

3.150.e 

Kiadások rendezvények, versenytámogatások 1.673.e 

Bérleti díj Révfülöp önkormányzat 127.e 

Tárgyi eszközök beszerzése 1.200.e 

egyesület működésének költségei: 

(postaköltség,irodatechnika,bérköltség, utiktsg) 

1.400.e 

  

Kiadások összesen:  

 

4.400.e 

NEM PÉNZBELI támogatások (Szponzoraink által felajánlott 

díjak, szóróanyagok, tanítás segítő anyagok, éttermek 

felajánlásai):  

 

1.600.e 

 

2021. ÉVI HIVATALOS PROGRAMOK MELYET EGYESÜLETÜNK 

SZERVEZETT, KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT, VAGY TAGJAI 

RÉSZTVEVŐKÉNT SIKERREL SZEREPELTEK ÉS NÉPSZERŰSÍTETTÉK 

EGYESÜLETÜNKET, TELEPÜLÉSÜNKET 

(Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett 

munkájáról) 

HÓNAP HELYSZÍN MEGNEVEZÉS 

január   

 Révfülöp  Horgászvizsga felkészítő 

 Tapolca  Horgászvizsga felkészítő 

 Tapolca Római Katolikus Általános Iskola: Horgász Suli/ 

Horgászvizsgára felkészítő kurzus 

 Tapolca Római Katolikus Általános Iskola: Horgász Suli 

/Horgászvizsga 

 Kis Balaton Filmforgatás Kis Balaton fogható halairól, 

egyesületünk támogatásával, több egyesületi 

tagunk segítségével/   

 Szigliget Azonnali segítségnyújtás a Szigligeti 

horgászegyesületnek, az egyesület tagjainak 

kiszolgálása érvényes okmányokkal, addig amíg új 

elnök ügyintéző áll fel. 



február   

  Tapolca  Horgászvizsga lebonyolítása 

 Szigliget Természetvédelmi előadás alsósoknak 

 Vonyarcvashegy Horgászvizsga felkészítő kurzus 

 Budapest FEHOVA díjátadó gálán vettünk részt, iskolás 

csoportokkal 

 Révfülöp Magyar Falu projektünk lehetséges helyszíneinek 

kiválasztása  

március   

 Tihany BHSZ küldöttgyűlés 

 Balatonaliga  Baráti évadnyitó horgászverseny (MTHE III.hely) 

 Tapolca  Horgászvizsga lebonyolítása 

 Balatoncsicsó Halak Napja alkalmából kültéri rendezvényen 

segédkeztünk 

(előadás játékos vetélkedő szervezése) 

 Tihany HORGÁSZ TE SZEDD közhasznú megmozdulás 

 Budapest MOHOSZ központ /Ifjúsági Felelősök találkozója 

 Révfülöp Felkészítés a gyermek versenycsapatoknak  

 Budapest Kossuth Rádió Beszélgetés a Balaton szépségéről 

turisztikai kiteljesedésének lehetőségeiről.  

 Vonyarcvashegy Süllő II halászhajó üdvözlése kiemelési 

munkálatokban segítségnyújtás 

 Révfülöp Magyar Falu projekt/ Társadalmi munka 

területrendezés, szemétszedés 

 Révfülöp  Interjú Duna TV /Balatoni horgászturizmus 

alakulása, Révfülöp bemutatása 

április   

 Révfülöp  HORGÁSZVIZSGA lebonyolítása 

 Révfülöp „Így horgászom” rajzpályázat meghirdetése 

általános iskolások részére. 

 Révfülöp Gyakorlati oktatás a parton helyi gyerekeknek 

 Révfülöp Gyakorlati felkészítés az ifi versenycsapatoknak 

 Révfülöp Magyar Falu projekt/ Április 14-én megérkeztek 

csónakjaink  

 Balatonalmádi Általános Iskola: Előadás a vízi állatok védelme  

elmaradt 

 Siófok Egyeztetés a programokról, lehetőségekről 

BHNPZRT 

 Ábrahámhegy Gyermek és felnőtt horgászverseny verseny 

szponzorálása, révfülöpi gyerekek indítása 

 Szigliget Szigliget H.E. baráti találkozója  

 Tapolca  Horgászvizsga lebonyolítása 

 Révfülöp Révfülöpi Általános Iskola  környezetvédelmi 

tematikájú napja /délelőtt előadás, délután játékos 

sportnap / elmaradt 

 Révfülöp Egyesületünk 6000 db csukaivadékot kapott 

kihelyezésre, melyet Ábrahámhegytől, 

Balatonszepezdig helyeztünk ki.  

 Révfülöp Szponzorok gyűjtése VI. RGYVH 

május   

 Balatonkenese HORGÁSSZ, NE DROGOZZ! 

Balaton régiós ifjúsági csapat bajnokság (ifi  I. II. 

hely gyermek I. hely) 

 Révfülöp  „Így horgászom” rajzpályázat eredményhirdetés 

ajándékok kiosztása  

 Balatonszepezd Gyermek horgászverseny támogatása, részvétel 

 Révfülöp VI. Révfülöpi Gyermeknap és Horgászviadal 



lebonyolításamegrendezése (40 család több mint 

félmillió forint összdíjazás) 

 Tapolca  Horgászvizsga felkészítő 

 Tapolca Horgászvizsga lebonyolítása 

 Nyirád Gyermeknapi horgászversenyre 6 fő MTHE-s 

delegálása (II.hely) 

 Vonyarcvashegy Vonyarci Gyermeknap kivonulás. Játékos nyíltnap 

tartása 

június   

 Vonyarcvashegy Csónakos gyermekkupa: 3 egyesületi csapatunk 

indulása! (III. hely) 

 Zánka ŐSI MESTERSÉGEK Közhasznú nap, előadások 

alsós gyerekeknek A HALÁSZATRÓL 

 Zsennye 1 hetes HORGÁSZ TÁBOR, 40 gyerekkel 

egyesületünktől 10 főt tudtunk vinni 

 Vonyarcvashegy Horgászvizsga felkészítő 

 Vonyarcvashegy Bemutató nap / gyermek peca kuckó 

 Siófok BRHE baráti horgászverseny 

 Révfülöp Horgászvizsga lebonyolítása 

 Révfülöp Balatoni Nyár forgatás/tájékoztató  a 

gyermekhorgászat népszerűsítéséről/ 

 Révfülöp INFORÁDIÓ beszélgetés a balatoni turizmusról 

 Révfülöp Pályaorientációs nap Révfülöpi Általános Iskola 3. 

6. osztály 

 Révfülöp  Balatoni Nyár pontytelepítés  

 Tapolca Római Katolikus Általános Iskola Horgász Suli 

szakkör befejezése az utolsó tanítási napon. 

 Zamárdi Romániai gyermekek nyári tábora egy nap 

horgászat levezénylése  

 Révfülöp Pályázat beadása/ elnyerése horgásztábor tartására.  

július Tapolca  Horgászvizsga lebonyolítása 

 Révfülöp Balatoni Nyár Tv műsor tájékoztató az engedély 

nélküli horgászat büntetéséről 

 Révfülöp  Magyar Falu projekt/ átadás útjára indítottuk 

bérelhető csónakjainkat 

 Tapolca, Zánka Erzsébet tábor előadássorozat táborozó 

gyerekeknek Hal-napja 

 Velencei-tó Azonnali segítségnyújtás 100.000 forinttal 

támogattuk a Velencei tavi munkálatokat, 

levegőztető szivattyút és munkaerőt biztosítottunk 

a döggyűjtéséhez.  

augusztus Zsennye Method Feeder verseny 

 Révfülöp 1 hetes horgásztábor helyi gyermekeknek melynek 

keretében a Balatonon kívül  a Velencei-tóhoz és a 

Kis Balatonhoz is ellátogattunk. 

 Nyirád  Elnökök versenye 

 Nyirád Éves házi versenyünk megrendezése 

 Balatonfűzfő Method feeder bajnokság 

 Tapolca Horgászvizsga lebonyolítása 

szeptember Balatonkenese Balatoni Horgászok Napja/ gasztronómiai 

vetélkedő ahol Révfülöp színeiben indultunk 

 Tapolca Horgásztanfolyam majd horgászvizsga szervezése 

lebonyolítása 

 Révfülöp Duna Tv forgatás Hogyan kerül ismét balatoni hal 

az asztalra?  

 Tapolca Tisztújító közgyűlés 

október Tihany  Gardafesztivál /főzőcsapatunk indulása/ elmaradt 



 Balatonszentgyörgy Megyei felnőtt meghívásos pergető verseny, ahova 

5 csapatot tudtunk delegálni. (III. helyezés, IV. 

helyezés) 

 Budapest Turisztikai Konferencia /előadás tartása/ 

 Tapolca Horgászvizsga lebonyolítása. 

 Révfülöp TE SZEDD segítségnyújtás a szervezésben, majd 

csatlakozás a helyi általános iskola akciójához 

 Révfülöp  6000kg ponty telepítése a révfülöpi mólóról. 

november Tihany Balatoni Horgász Konferencia /részvétel/ 

 Vonyarcvashegy Kolbásztöltő /csapatindulás/ 

 Tapolca Horgászvizsga lebonyolítása 

december ZIRC MIKULÁS NAPI Jótékonysági Horgászat 

 Tapolca  Horgászvizsga lebonyolítása 

 Révfülöp-Tapolca Segítségnyújtás a cipősdoboz ajándékgyűjtés 

szervezésében, horgászok ajándékainak 

összegyűjtése. 

 

MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁINK, NEHÉZSÉGEINK, TERVEINK 2022-RE 

Mint látható rójuk az országot, egyesületünk logisztikáját külön szervezni kell, van hogy több 

felé mennek csapataink üzemanyag elszámolások bonyolultsága pedig hatalmas 

adminisztratív terhet ró ránk, egyesületünk ügyviteli gépkocsi beszerzéséről döntött, ehhez 

szükséges pénzösszeget pályázat útján próbáljuk megkapni. Az elkövetkező évek feladata lesz 

ezen probléma megoldása. 

További problémát jelent tárgyi eszközeink elhelyezése, melynek száma folyamatosan nő, 

idén is kérjük a tisztelt önkormányzatot , amennyiben olyan raktárhelyiség rendelkezésre áll, 

amivel segíteni tudnák eszközeink biztonságos elhelyezését, azt jelezni szíveskedjenek 

számunkra. 

Kérjük az önkormányzatot a helyi csónakos horgászok problémáival fokozottan foglalkozni 

szíveskedjenek és mielőbb segítsék egy csónaktároló helyszín létesítését.  

Köszönjük Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának eddigi segítségét, kérjük továbbra is 

támogatni szíveskedjenek révfülöpi rendezvényeink helyszínének díjmentes biztosítását, 

programjaink támogatását. 

Várható rendezvényeink Révfülöpön: 

1. Április hó: HorgászOvi foglalkozás a révfülöpi óvodában. Játékos délelőtt a 

kicsikkel, ügyességi feladatokkal. (Óvoda vezetővel egyeztetve)  

2.  Május utolsó hétvégéjén: VII. Révfülöpi Gyermek és Ifjúsági Horgászviadal   

3.  Augusztus amennyiben pályázati forrást találunk idén is megrendeznénk 

nagysikerű horgásztáborunkat, kérem az önkormányzat támogatását. 

4. Felnőtt 24 órás horgászversenyt rendeznénk idén a Császtai Strandon, kérem 

erről konzultáljunk, és kérem a szíves segítő együttműködést. 

5. Reményeink szerint 2022-ben is megrendezésre kerül  a Révfülöpi Általános 

Iskolával közös szemétszedésünk, kérem a önkormányzatot az előző évhez hasonlóan 

idén is biztosítani szíveskedjen a szemeteszsákokat, gumikesztyűt, a résztvevő 

gyermekeknek egy szelet csokoládét, üdítőt. 



6. Amennyiben kialakul a Császtai strand programszervezőjének programrendje, 

egy-egy nap szívesen besegítünk a nyári szezonban pár órás vetélkedők szervezésével 

az oda látogató gyerekeknek, növelve ezzel Révfülöp pozitív megítélését, turisztikai 

vonzerejét, strand forgalmának növekedését.  

7. Nem tettünk le egy őszi, révfülöpi halasfesztivál megszervezéséről. Kérjük ennek 

megvalósítását mérlegelni, megvitatását napirendre tűzni szíveskedjenek. Nem csak 

ötleteink lennének a rendezvény programjaihoz, megvalósításához, de a szervezést is 

vállalni tudjuk. 

8. Szülői kérésre közös horgászatra hívjuk a fiatalokat, több időpontban kisebb 

csapatokkal jelennénk meg a község partszakaszán. Részletek kidolgozás alatt. 

 

Várom idén is a közös munkát! 

Köszönettel, tisztelettel: 

Domina Balázs 

MTHE elnök 

2022. március 20. 


