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1. A szervezet azonosító adatai 

név: 

Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati Természetvédelmi és 

Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely: 5350 Tiszafüred Kossuth tér 1. 

bejegyző határozat száma: 

 

nyilvántartási szám: 16-09-011159 

képviselő neve: Hegedüs Gábor 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Társaságunk társasági szerződésében rögzített feladatai közül az alábbiak szerepelnek közhasznú 
tevékenységként: 

93.19 Egyéb sporttevékenység – főtevékenység (közhasznú) 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú) 
72.19 Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés (közhasznú) 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú) 

 
Társaságunk közhasznú tevékenységei közül az egyéb sporttevékenységet,  a 
szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelést és az egyéb oktatást végezte. 
Bevételek: A közhasznú tevékenységek közül bevételt kizárólag az egyéb sporttevékenység 
eredményezett, melynek keretében –mint a Tisza-tó halászati hasznosítója- Tisza-tavi területi 
horgászengedélyek értékesítését végeztük. A 2014-es esztendőben 68 bizományosi szerződést 
kötöttünk a területi horgászjegyek forgalmazására, ezen kívül a SZÉP kártyás vásárlásra is 
biztosítottunk lehetőséget irodánkban. Májustól partnereinknél elérhetőek lettek a turista jegyek is. 
A horgászjegyek értékesítésből a tavalyi 209.167 e Ft-hoz képest idén 214.100 e Ft bevételt 
realizáltunk, egyéb értékesítési bevételünk 292 e Ft, aktivált saját teljesítmény értéke 704 e Ft, 
egyéb bevételünk 16.813 e Ft,  pénzügyi bevételek 1.400 e Ft, rendkívüli bevétel pedig 104 e Ft 
volt. 
Kiadások: Kiadásaink a Tisza-tó halászati hasznosításához kapcsolódó feladatok körében 
merültek föl. Ezek a halászati őrzéssel, halgazdálkodással, hulladékgyűjtéssel, horgászhely 
fejlesztésekkel, a Tiszai-Pecasuli programmal és az adminisztrációs tevékenységgel összefüggő 
technikai eszközök, humán erőforrás biztosítását jelentik. 
Társaságunk 2014. évben továbbra is önként vállalt tevékenységként végezte a Tisza-tó környékén 
és területén a hulladékgyűjtést. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb kiadásként szerepel 
még haltetem és madártetem ártalmatlanítási költség is.  
 
Összegzés: Folyamatosan törekszünk a feladatok minél magasabb színvonalú ellátására, 
figyelembe véve lehetőségeinket. 



Későbbiekben tovább fejlesztjük megkezdett tevékenységeinket, ehhez több sikeres pályázat is 
segítséget nyújt. A halászati őrzésben eszközbeszerzéseket tervezünk, a halgazdálkodásban a 
szakigazgatási szervek által elfogadott halgazdálkodási terv alapján, a hulladékgyűjtésben pedig az 
általunk kitűzött célok szerint folytatjuk munkánkat. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

közhasznú tevékenység megnevezése: Egyéb sporttevékenység – főtevékenység 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely: 2013. évi CII. törvény 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Természetes személyek - horgászok 

a közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma: 2014-ben kb.: 18.000 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A Tisza-tó környékén élő, vagy a tóhoz látogató közel 18.000 horgász hódolhatott hobbijának, pihentető természeti 

környezetben tölthette szabadidejét. A megvásárolt jegyekből származó bevétel fedezetet nyújtott a társaság 

működésére, mely alapvetően a halgazdálkodást, a halőrzést, a hulladékmentesítést, a marketinget és az irodai 

folyamatokat foglalja magába. 

A horgászat térségre gyakorolt hatását jelenleg számszerűsíteni nem tudjuk. Annyit azonban elmondhatunk, hogy 

minden bizonnyal a térség jelentős mozgatóereje a horgászturizmus. 

 

közhasznú tevékenység megnevezése: 

Szennyeződésmentesítés, egyéb 
hulladékkezelés 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII. törvény 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: 

Természetes személyek - horgászok, kerékpáros és 

evezős turisták 

a közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma: 2014-ben kb.: 29.000 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A Tisza-tó környékén élő, vagy a tóhoz látogató közel 29.000 vendég tisztább természeti környezetben tölthette 

szabadidejét. 

Az idelátogató vendégek jelentős hatással vannak a térség gazdaságára, fejlődésére. 

 

közhasznú tevékenység megnevezése: Egyéb oktatás: Tiszai Pecasuli 



a közhasznú tevékenység célcsoportja:  A Tisza folyó közelében élő általános iskolások 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma: 2014-ben  871 tanuló 

 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2014. augusztusában, szeptemberében kollégáink felkeresték a 

Tisza teljes magyarországi szakasza mellett elhelyezkedő települések általános iskoláit abból a célból, 

hogy megismertessék velük a Tiszai Pecasuli programot, ezzel megnyerve őket a programhoz történő 

csatlakozásra. A személyes kapcsolatfelvétel eredményeként 68 település 77 iskolájának 871 tanulója 

vesz részt a 2014/2015-ös tanévben a Tiszai Pecasuli I. és II. évfolyamán a horgászoktatásban, 

Tiszabecstől Szegedig.  A tanulókat 2014. októberében elláttuk a megfelelő tananyaggal, illetve a tantermi 

foglalkozásokhoz szükséges egyéb eszközökkel (horog, damil, úszó). 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

Horgászversenyek támogatása 

Horgászatot népszerűsítő rendezvények 

támogatása 

155 

0 

 

0 

0 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

Ügyvezető igazgató 10.800 11.250 

Felügyelő Bizottsági tagok 1.040 1.022 

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen: 11.840 12.272 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 



Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 228.791 233.413 

ebből: 

  

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

  

D. közszolgáltatási bevétel 228.791 233.413 

E. normatív támogatás 

  

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 

a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 228.791 233.413 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 202.644 220.705 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 96.633 106.014 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 202.644 220.705 

K. Adózott eredmény 26.147 12.708 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 



Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Nem 

* Adatok ezer forintban. 

Tiszafüred, 2015. május 18. 
 
 
 

 Hegedüs Gábor 
ügyvezető igazgató 

 


