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Köszönet  
az 1%-ért

Köszönjük azoknak, akik 
2012. évi adójuk 1%-át a 

Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. Megyei Közhasznú 

Szövetsége számára aján-
lották fel. A befolyt 104 866 

Ft-ból a Villantómagazin 
horgászújság kiadási költ-

ségét egészítettük ki. 1%-os 
felajánlásukat a jövőben is 

köszönettel vesszük. 
Adószámunk:  
19207119-1-15

Lengyelek a Kraszna gátján

Nagy fogások a páros, csónakos csukafogó versenyen./5.

A halak is aktivizálták magukat. A nyarat idézte a verőfényes napsütés 
október 26-án Gulácson, a csukafogó versenyen. Helyezések: 1. Kovács Attila 5, 90 
kg, 2. Tóth Zsolt 5, 80 kg, 3. Baráth László 2, 15 kg, 4. Dudás József 2, 09 kg. 

ÉVISZ Horgászverseny. Október 12-én immár negyedik alkalommal került 
megrendezésre Verbatanyai Horgásztónál a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környe-
zetvédelmi – Vízügyi Szakközépiskolában az ÉVISZ Horgászverseny. A jó idő és a 
társaság, illetve horgászás egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők egy 
kellemes napot töltsenek el együtt. A nap végén pedig a legügyesebb horgászok 
jutalomban részesültek.

Busa volt a zsákmány. Egy 17,5 
kg-os busát akasztott meg novem-
ber 8-án Komári Pál, a Beregdaróci 
Horgász Egyesület tagja. A 92 
cm hosszú halat közel 20 percnyi 
fárasztás után Kelemen Béla hor-
gásztárs segítségével tudta meg-
szákolni.  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Csukafogó nagyapó. A gá va ven-
csel lői, 92 esztendős Loch Fe renc a 
Nyír-Márvány csukafogó-verseny 
győztese. FOTÓ: TUDÓSÍTÓNKTÓL

Dankó Mihály ezt a 15 kg-os tük-
röst egy szeles őszi napon a Székely 
Őzetanyai bojlis tavon fogta.

Milán és a zsákmány

A Szamos-Kraszna közi víztározó 
építése intenzíven folyik. A Krasz-
na folyó víztározó felőli gátjának 
megerősítésén lengyelek dolgoz-
nak. Hatalmas gépükkel a gát kö-
zepén tizenkét méter mély csator-
nát készítenek, amibe cementes 

masszát szivattyúznak. Az anyag 
megkötése után egy szilárd mag-
ja lesz a gátnak, úgy megerősíti a 
gátat, hogy az ellenáll majd a víz 
nyomásának, ha a tározó feltöltésre 
kerül.

Erdélyi Miklós polgármester

A gyurgyalag a 2013 év madara
A gyurgyalag hazánk madárfau-

nájának egyik legszínpompásabb 
madara. A faj nem csak trópusi 
színeivel kapcsolódik a melegebb 
éghajlathoz, hanem hosszú távú 
vonulóként a telet Afrikában tölti, 
költeni csak a legmelegebb hó-
napokra jön hozzánk. Májusban 
érkezik és szeptember végére már 
el is hagyja a Kárpát-medencét. 
Méhészmadárnak is hívják, mi-
vel darazsak, lepkék és egyéb re-
pülő rovarok mellett méheket is 
fogyaszt. A házi méh ugyanakkor 
csak kis részét képezi a tápláléká-
nak, melyet leginkább csak hűvös 
időben fogyaszt.

Költés
A gyurgyalag partfalba vájt üreg-

ben fészkel, de ritkán előfordul, 
hogy rövidfüves területen a földbe 
ássák üregüket. A költőkamra egy 
100-200 cm hosszú folyosó végén 
található kiszélesedés. A fészekalj 
6-7 tojásból áll. A gyurgyalag fo-
kozottan védett madárfaj, termé-
szetvédelmi értéke 100.000 Ft. 

Illegális vadászat
A gyurgyalag az egyik legszín-

pompásabb madarunk, ezért gyak-
ran lelövik, hogy zugpreparátorok-
kal kitömessék és falra akasztott 
„díszként” használják. Sajnos az 
is előfordul, hogy a méhészek a 
kaptárak környékén ejtik el őket. A 
hatósági eljárások során felderített 
zugpreparatóriumokban az egyik 
leggyakrabban előkerülő madárfaj.

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAFtEr alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.

Békés, boldog, 
halfogásban gaz-
dag új évet kíván 

minden kedves 
horgásztársnak 
a Sporthorgász 

Egyesületek 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Megyei SzövetségeFordulatos, várakozásokkal 

teli évet zárhatunk
Tisztelt Horgásztársak!

Lassan véget ér 2013-as év és 
amilyen gyorsan eltelt az idő épp 
olyan fordulatos, várakozásokkal 
teli évet zárhatunk. A képletesen 
értelmezett horgász-halász hábo-
rújában csatát nyerni látszik a hor-
gászok seregei, ami esősorban a 
természetes vizeket kedvelő hor-
gászok számára óriási jelentősé-
gű. A változó társadalmi elvárások 
legmarkánsabban a horgászok elé-
gedetlenségében nyilvánult meg, 
aminek a végkifejlete az új hal-
gazdálkodási törvény megszületé-

se volt. Ez egyben szemléletváltást 
is jelentett. Halászat helyett végre 
már halgazdálkodásról beszélhe-
tünk, és valljuk be őszintén, ez 
a szemléletváltás nagyon időszerű 
volt, hiszen a nagy természetes vi-
zeken már több mint 50 éve ugyan-
az a gazdálkodás folyik, aminek az 
eredménye az emberek elégedet-
lenségében kézzel fogható.

Az új törvény alapelve a meg-
felelő egyensúly megteremtés a kü-
lönböző érdekcsoportok között úgy, 
mint horgászat, halászat, természet 
és környezetvédelem, valamint 

egyéb a vízhez kötődő haszonvé-
telek. Természetes vizeinket szám-
talan olyan behatás érte az elmúlt 
években, évtizedekben, ami a nem 
megfelelő gazdálkodás mellett a 
halállomány megcsappanásához...

Folytatás a 2. oldalon

Szép őszi fogások a Leveleki-víztározón!

Eredményekben, sikerekben gazdag boldog új évet kíván  
minden kedves olvasójának a Villantó Magazin szerkesztősége!
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Kiszolgálja a horgászokat

2013–2014. évi jegyárak

Új létesítmény a Székely- 
Őzetanyai Halastó mel-

lett.

A Darányi Ignác Terv (UMVP) 
keretében támogatást nyert és meg-
valósult a Székely- Őzetanyai Ha-
lastó mellett egy „Kereskedelmi 
szolgáltatói üzlethelyiség”, mely-
nek épületét a októberben adták 
át. Az eseményre a házigazdák, 
meghívták a kivitelezőket, a tá-
mogatókat, a környező települések 
polgármestereit és több horgász-
barátot is. 

Mint azt Bukovenszki István 
a létesítmény kezelője elmondta, 
2012-ben nyitották meg a kapi-
tális méretű halakkal rendelkező 
bojlis horgásztavukat, mely egy 
1974-ben létesített tározó rendszer 
24 hektáros vízfelületű része. A tó, 
azóta igen közkedvelt lett. A ma-

gyar horgászok mellett sok külföl-
di bojlis pecás látogatja meg őket. 

A most átadott létesítmény arra 
hivatott, hogy kiszolgálja a horgá-
szokat, vagy az ide kilátogatókat. 
Található az épületen belül konyha, 
büfé, étkező, horgászbolt, mosdó. 
„Igyekszünk majd a vendégeink 
igényeit kielégíteni, különösen a 
halételek, a halhús fogyasztásának 
népszerűsítésében kívánunk előre-
lépni” – emelte ki Bukovenszki 
István. 

S hogy nem beszélt a „levegőbe” 
a házigazda, bizonyítja, hogy az át-
adásra meghívták dr. Dobai Csilla 
háziorvost, aki a halételek fogyasz-
tásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet az egészséges táplálko-
zásban. Befejezésül a résztvevők 
megismerhették a létesítményt, s 
megkóstolhatták a felkínált hal-
ételeket.

Fordulatos, várakozások-
kal teli évet zárhatunk
Folytatás az 1. oldalról
...a fogási lehetőségek beszűkü-
léséhez vezetett. Ilyenek voltak a 
hidrobiológiai változások, az inva-
zív halfajok megjelenése és ter-
jeszkedése, az ívó és telelőhelyek, 
a táplálkozó területek beszűkülése, 
az orvhalászat, az orvhorgászat, va-
lamint a legálisan végzett, de nem 
megfelelő korlátok közé szorított 
természetes vízi halászat is nagyban 
felelős az állomány túlhasznosításá-
éért. Ez utóbbinak úgy tűnik sikerül 
véget vetni a törvény erejénél fogva, 
ugyanis a törvény alapból a horgá-
szati hasznosítást helyezi előtérbe 
és írja elő minden olyan vízterület 
vonatkozásában, ahol erre lehetőség 
van. Másrészről, a természetes vízi 
halászat újra szabályozása olyan 
elemeket tartalmaz, amelyek meg-
akadályozzák, illetve megnehezítik 
a természetes vizek további kizsák-
mányolását, olyan eszközök, mint 
például a különböző nyakzóhálók 
használatának betiltása, a használ-
ható halászeszközök korlátozása, az 
őshonos fajokra éves kvóta megál-
lapítása. A fő cél a halállomány nö-
velése, amiért nekünk, horgászok-

nak is áldozatokat kell hoznunk. Az 
állomány növelése csak úgy képzel-
hető el, ha korlátozzuk a fogásokat, 
védjük, fejlesztjük a halak élőhelyét 
és a halállományokat, valamint nö-
veljük a halőrzési tevékenység ha-
tékonyságát. 

Ehhez kérem a tisztelt horgász-
társak megértését és türelmét! Mert 
tudom, hogy fájó pont a horgá-
szoknak, hogy például a kecse-
ge egyenlőre kikerül a kifogható 
halak köréből, valamint hogy a 
menyhalra és számos keszegfélére 
darabszám és méretkorlátozást ké-
szül bevezetni a minisztérium, de 
ha azt szeretnénk, hogy unokáink 
is horgászhassanak ezekre a hal-
fajokra, önmérsékletet kell tanú-
sítanunk és be kell látnunk, ezen 
intézkedések hasznosságát. 

Ehhez szeretnék mindenkinek 
sok türelmet és nagyon boldog hor-
gászélményekben gazdag 2014-es 
évet kívánni.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Virág Imre elnök 
és a Megyei Horgász Szövetség 

Elnöksége 

IMPRESSZUM

Jövőre először ünnepelhetjük 
meg az Országos Vadász Hor-
gász Napot Országos Vadász 
Horgász Napot rendeznek a jövő 
év tavaszán, március 29-én – je-
lentette be Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet 
elnöke Budapesten, az Ország-
házban sajtótájékoztatón.

Hozzátette: az első alkalom-
mal megrendezendő esemény-
re a Széchenyi Zsigmond Kár-
pát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum megnyitása alkalmából 
kerül sor. A múzeum nemcsak a 

magyar vadászat, hanem a hor-
gászat történetét is bemutatja.  

Emlékeztetett: az Országos 
Vadász Horgász Nap megrende-
zését az indokolja, hogy mint-
egy 60 ezer szervezett vadász 
és mintegy 340 ezer szervezett 
horgász van Magyarországon. 
Így ezek a szabadidős tevékeny-
ségek a családtagokkal együtt 
mintegy 1,5 millió embert érin-
tenek. A vadászat és a horgászat 
széles körű társadalmi megis-
mertetése szintén fontos szem-
pont volt az esemény meghir-
detésekor.  

Országos vadász, horgász nap

A szaktárca múlt év végi nép-
szerűsítő kampányának eredménye-
ként az élelmiszer ágazaton belül 
egyedül a halfogyasztás növekedett 
számottevően az idén, mintegy 20 
százalékkal Magyarországon – kö-
zölte Fazekas Sándor.

Fazekas Sándor kiemelte: azért 
döntöttek a kezdeményezés foly-
tatása mellett, hogy a tavaly óta 
közel 1 kilogrammal, összesen 5 
kilogrammra bővülő éves fejenkénti 
halfogyasztás tovább növekedjen. 
Ezen belül az is fontos lenne, hogy a 
mainál mennyiségben több és gyak-
rabban kerüljön hazai hal a magyar 
családok asztalára – tette hozzá.

Hangsúlyozta: az ágazat képes 
kiváló minőségű termékek előállí-
tására, és az utóbbi időben bővült 
a választék, konyhakész áruból is 
egyre több jut el a boltok polcaira. 
A 2012-ben előállított 21 460 ton-

na étkezési hal mennyisége az idén 
várhatóan ugyancsak emelkedik, 
a becslések szerint mintegy 10-15 
százalékkal – közölte a tárcavezető. 
Rámutatott: bízik abban, hogy az 
ágazat sikeres évet zár, amelynek 
egyik jele az is, hogy a 36 800 
hektárnyi nyilvántartott területből 7 
százalékkal, 25 000 hektárra nőtt a 
feltöltött, termelésre használt halas-
tavak összterülete Magyarországon.

Fazekas Sándor arról is beszélt: 
az új halgazdálkodási törvény folya-
matosan vizsgázik a gyakorlatban 

és ennek tapasztalatai alapján meg-
teszik a szükséges kiigazításokat. 
Emellett bizonyos részletkérdéseket 
– így például a halradar haszná-
latának feltételeit – a végrehajtá-
si rendelet tisztázza majd – ígérte 
kérdésre válaszolva. Emlékeztetett: 
a napokban határozatlan időre le-
állíttatta a halászatot a Balatonon. 
A lépést az indokolta, hogy a hasz-
nosítót sok támadás és kritika érte 
az utóbbi időben, melyet meg kell 
vizsgálni és ezzel egy időben újra 
kell gondolni a jogosultság mostani 
rendszerének átalakítását – fogal-
mazott.

Követendő példaként említette a 
Tisza-tavi modellt, ahol az érintett 
önkormányzatok bevonásával 4 éve 
egy jól működő, a fenntarthatóságot 
szem előtt tartó, önszabályozó kö-
zösség gyakorolja a halászati-hor-
gászati jogot. Végül a miniszter 

felhívta a figyelmet a VM új hal-
marketing-kiadványára is, mely 
Magyar halat az asztalra címmel a 
honi halfajokat és azok elkészítését 
ismerteti.

A tájékoztatón Kardeván End-
re élelmiszerlánc-felügyeletért és 
agrárgazdaságért felelős államtitkár 
elmondta: a hazai piacon 36 száza-
lékot tesz ki a magyar tógazdasági, 
míg 14 százalékot a természetes 
vizekből származó hal fogyasztása. 
A fennmaradó 50 százalékot import 
fagyasztott halból értékesítik a ke-
reskedők.A vidékfejlesztési minisz-
térium kiemelt feladatának tekinti 
az arányok javítását, hasonlóan a 
jelenleg országszerte összesen 3500 
tonna éves kapacitással működő 
31 magyar halat feldolgozó üzem 
mennyiségének és kibocsátási volu-
menének bővítését – jelentette ki az 
államtitkár.

Megnevezés 2013. évi jegyár Ft 2014. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 27.500,- 29.000,-
 felnőtt éves éjjel-nappal 38.000,- 38.000.-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel 22.000,- 23.000.-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel 31.000,- 31.000,-
 felnőtt napi 2.000,- 2.000,-
 felnőtt éjszakai 2.500,- 2.500,-
 felnőtt heti 10.000,- 10.000,-
 ifjúsági éves 15.000,- 15.000,-
 ifjúsági napi 1.000,- 1.000,-
 ifjúsági heti 5.000,- 5.000,-
Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 5.000,- 5.000,-
 felnőtt napi 800,- 700,-
Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5.000,- 5.000,-
 felnőtt napi 500,- 700,-
 ifjúsági éves 2.500,- 3.000,-
 ifjúsági napi 250,- 500,-

Megyei Gyerekjegy 2.000,- Ft. 

tunyogmatolcs Felnőtt éves (csak partról) 22.000,- 23.000,-
 Felnőtt éves (part+csónak) 28.000,- 29.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel, 
csak partról

17.500,- 18.000,-

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel, 
part+csónak

22.000,- 22.000,-

 felnőtt napi 1.800,- 1.800,-
 kombinált felnőtt napi 2.500,- 2.500,-
 felnőtt heti 9.000,- 9.000,-
 ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 bot 12.000,- 12.000,-
 ifjúsági napi 1.000,- 1.000,-
Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000,- 20.000,-
 felnőtt éves 3.000,- 3.000,-
 ifjúsági éves 2.000,- 2.000,-
 felnőtt napi 400,- 400,-
Mátyusi rózsás holtág: felnőtt éves 3.000,- 3.000,-
Keleti főcsatorna Felnőtt éves: (csak partról) 13.500.- 14.000,-
 Felnőtt éves (part+csónak)   17.000,- 17.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, 
csak partról 

11.000,- 11.000,-

felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász-készséggel, 
part+csónak

13.500,- 14.000,-

Felnőtt napi: 1.800,- 1.800,-
Felnőtt napi kombinált: 2.500,- 2.500,-
Felnőtt heti: 8.000,- 9.000,-
Ifjúsági éves/62 év felett csak partról: (1 botra) 7.000,- 7.000,-
Ifjúsági napi: 1.000,- 800,-
Ifjúsági heti: 4.000,- 4.000

Ötödével nőtt a halfogyasztás Magyarországon

Az egyesületek szívesen 
rendeznek versenyeket. 

A díjazás vonzza a verseny-
zőket?

A rendszeres versenyeknek van 
egy hihetetlen erőssége, építi és 
hozzájárul a közösség építésé-
hez. Ugye éltünk már át olyan 
rendezvényt, amire hosszú ideig 
készültünk, rengeteg munkát és 
energiát fektettünk bele, és mégis 
érdektelenségbe fulladt. Kevesen 
jöttek el, bírálták a szabályokat, 
az időjárást, kivételezést, min-
dent, amit csak lehetett. Persze a 
valódi okot nyilvánosan soha sen-
ki nem mondja el. Az csak négy-
szemközt, a büfé oldalát támaszt-
va, egy védőitallal a kézben derül 
ki. A győzelem és a részvétel egy 
jó versenyen, ahol még fognak is, 
nem elég. Mit visz haza, mit tesz 
ki a polcra, mit őriz ereklyeként, 

mit tud megmutatni a családnak, 
a barátoknak, milyen fényképet 
oszt meg a közösségi oldalakon. 
Mit visz el a következő pecára? 
Ha használható felszerelést kap, 
ott van vele mindig, eszébe jut a 
verseny, és akar menni a követ-
kezőre. Nyerni megint. Az ember 
már csak így működik.

Igen, igen, már hallom az Elnök 
Urak szavait, erre igazán nincs túl 
sok pénz. Ismerve az egyesületek 
többségének helyzetét, egyet is 
kell hogy értsek velük, vannak 
fontosabb kiadások is. De. És 
mindig ott van a de. Lehet el-
fogadható áron, használható, jó 
minőséget kapni ma már, ameny-
nyiben nem akarjuk megfizetni a 
nevet. Nem igaz, hogy ami olcsó, 
az mindenképpen silány minőség. 
A nevezési díjakból ki lehet gaz-
dálkodni az árát. Minél minősé-
gibb a díj, a következő versenyre 
már többen jönnek, és így tovább. 
A végén limitálni kell a résztve-
vők számát, mert többen már nem 
férnek el.

Nyilván azzal is tisztában va-
gyunk mindannyian, hogy támo-
gatót, szponzort találni ebben a 
gazdasági helyzetben nem egy-
szerű, de vannak azért üdítő ki-
vételek. Találtunk is egyet Nyír-
egyházán, a Debereceni úton, a 
195-ös szám alatt. Újra nyitva a 

LAGUNA, ahol horgászok veze-
tik a boltot. Rémisztő a kínálat, 
csak úgy példaként, 328 fajta bot-
ból, 166 féle orsóból lehet válasz-
tani, a pénztárcának megfelelően. 
DE AMI ENNÉL FONTOSABB! 
Minden megyei szövetségi tagsági 

lappal rendelkező egyesületi tag 
10%, minden megyei szövetségi 
horgászegyesület pedig 15% ked-
vezményre jogosult a Szövetség 
és a LAGUNA együttműködés-
nek jóvoltából, ami mennyiségtől 
függően még növekedhet is. 

Horgászfelszerelést, versenyekre 
díjakat, honnan, hogyan?
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A Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetsége 2013. október 18-án kihe-
lyezett elnökségi ülést tartott Tisza-
vasváriban a Kacsás tónál. Ezen 
alkalomból megrendezték – az ülés 
után – a hagyományos elnökségi 
halfogó versenyt is. Itt a győzelmet 
Farkas Sándor szerezte meg. Az el-
nökségi horgászverseny eredménye: 
1. Farkas Sándor 1740 gr, 2. Szűcs 
Sándor 880 gr, 3. Fesztóry Sándor  
200 gr.
Az elnökségi ülés határozatai

9/2013. Az Elnökség meghallgat-
ta és elfogadta a két ülés között vég-
zett munkáról szóló beszámolót és a 
hozzászólásokra adott válaszokat.

10/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és elfogadta a Verseny Szak-
bizottság vezetőjének tájékoztatóját 
a megrendezett egyesületi, megyei, 
nemzetközi versenyekről, valamint 
az országos I. osztályú versenyen 
való szereplésről

11/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és elfogadta az Ifjúság-Okta-

tás Szakbizottság vezetőjének be-
számolóját a megyei és egyesületi 
horgásztábor eseményeiről, tapasz-
talatairól.

12/2013. Az Elnökség a Szövet-
ség kezelésében lévő vizek 2014. 
évi területi jegyárainak meghatáro-
zását a melléklet szerint fogadta el.

13/2013. Az Elnökség decembe-
ri ülésén ismételten foglalkozzon 
a SZÁK-programmal kapcsolatos 
helyzet elemzésével a Földművelés-
ügyi Minisztériumtól várható levél 
alapján és ezzel kapcsolatban hatá-
rozza meg a további feladatokat!

Virág Imre, elnök
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Csökkent a táborszervezési kedv
Összefoglaló a 2013. évi Me-

gyei horgásztáborokról, és 
az Ifjúsági-Oktatási Szakbizott-
ság munkájáról

Kicsit vegyes érzelmekkel írom az 
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottságunk 
2013. évi beszámolóját a horgásztábo-
rokról, a bizottság munkájáról. Teszem 
ezt azért, mert folyamatosan keresem 
az okát annak, miért csappant meg a 
táborszervezési kedv a Szövetségünk 
soraiba tartozó egyesületeknél. Igaz, 
hogy találhatunk több magyarázatot is 
rá, de biztos vagyok benne, hogy nem 
a gyerekek érdeklődése az ok, mert 
tapasztalatom szerint, ha tudomást sze-
reznek róla, hogy valahol indul, akkor 
nagyon szívesen részt vesznek rajta. 
Pár szót mégis megemlítek, ami nehe-
zíti a táborok szervezését, vagy elveheti 
az egyesületek kedvét annak tartásától.

 Az új civil törvényben rögzítettek ●●

annyi plusz munkát rónak az egyesü-
letek önkéntes munkásaira, hogy kény-
telenek átgondolni és fontossági sor-
rendet állítani a kötelezően elvégzendő 
feladatok között.

 A SZÁK program bevezetése sem ●●

volt zökkenőmentes. Itt nem csak a 
program megtanulása a gond, hanem 
az a tény, hogy több egyesület nem 
rendelkezik a programba kapcsolódás 
alapvető feltételeivel sem. Gondolok itt 
a számítógépre, vagy akár az internet 
hozzáférési lehetőségre.

 Nem szívesen mondom ki, – és re-●●

mélem rosszul gondolom – de félek 
attól, hogy egyre kevesebben vállalják 
az ingyenes munkát egy egyesület, a 
köz érdekében. Az is nagyon könnyen 
előfordulhat, hogy a nehezebb élet-
körülmények nem engedik meg azt a 
„luxust”, hogy a fiatalabb generáció 
szabad idejének egy részét feláldozza 
minden ellenszolgáltatás nélkül.

 2013. január elsejétől megkezdődött ●●

az iskolák nagy részénél (a 3000 fő 
lélekszám alattiak döntő többségénél) 
a fenntartóváltás mely akkora plusz 
feladatot ró rájuk, hogy kisebb gondjuk 
is nagyobb annál, hogy besegítsenek 
táborok szervezésébe. Pedig a horgász-
tábor lakói 6-18 év közöttiek.

 Nem elhanyagolható az a tény sem, ●●

hogy mindennek emelkedik az ára. Az 
élelmiszernek ugyanúgy, mint a szol-
gáltatásoknak. Egy tábor megszervezé-
sének a procedúráját csak az ismerheti, 
aki valamikor is megpróbálkozott vele. 

Különösen nehéz – és költséges – egy 
bentlakásos tábor szervezése. Ott nincs 
nappal, nincs éjszaka, de van igen nagy 
felelősség, veszély, mert víz közelében 
igen nagy tragédiák is előfordulhatnak.

Ezek után térek rá a bizottság vá-
lasztása óta eltelt időszakában végzett 
munkájának ismertetésére.

A választás után létrehoztunk egy 
háromfős bizottságot figyelembe véve 
azt is, hogy kinek van táborszervezési 
tapasztalata, ki mennyire lehet hasznos 
tag a jövőre vonatkozólag.
Így esett a választás:
1.  Tóth Árpádra a Máriapócsi Horgász 

Egyesület elnökére
2.  Fejes Lászlóra a Tiszavasvári Lom-

bik He elnökére.
A bizottsági tagokkal közösen arra a 

megállapításra jutottunk, hogy az elő-
zőekben már említett egyesületi prob-
lémák miatt mindenképp változtatni 
szükséges az eddigi táborszervezési 
rendszeren. 

Meg kell vizsgálnunk, hogy több ●●

szervezet összefogására van-e lehető-
ség a táborok rendezésre.

Szeretnénk listát készíteni azokról a ●●

személyekről, akik hajlandóak lenné-
nek a táborlakó gyerekekkel foglalkoz-
ni. Gondolunk itt előadások, foglalko-
zások tartására, éjszakai felügyeletre. 
Amennyiben ezt sikerülne létrehozni, a 
szervezés stádiumában már fel lehetne 
kérni a megfelelő embert feladatra. 

Sokszor visszatartó erő, hogy az ér-●●

deklődő gyerekeknek nincs felszerelé-
sük. Ennek kiküszöbölése érdekében 
intézhetnénk a horgászok felé egy fel-
hívást, hogy ha valakinek van megunt 
feleslegessé vált felszerelése, ami még 
működik, ajánlja fel a táborlakók ré-
szére. A felajánlást készletbe vennénk, 
és amelyik egyesület tábort szervez és 
szüksége van rá használhatná.

Ki kell használnunk a pályázati lehe-●●

tőségeket. Meg kell vizsgálnunk, hogy 
sikerül-e olyan pályázatfigyelő és író 
csapatot létrehozni, aki a segítségünk-
re lehet.

Egyre fontosabb, hogy élő működő ●●

együttműködést alakítsunk ki a termé-
szetvédőkkel.

Megfontolandó, hogy a jelentkezők-●●

nél határozzunk-e meg minimum élet-
kort.

Meg kell keresnünk a profi horgászo-●●

kat és segítséget kérni a horgásztáborok 
programjainak színesebbé tételének ér-
dekében.

A küldöttértekezletünk ez évben is 
elfogadta a költségvetésben az ifjúsági 
és gyermek horgásztámogatásokra ter-
vezett 400 000.- Ft összeget. Ez a tény 
azt bizonyítja, hogy jól gondolkodik 
akkor az elnökségünk mikor kiemelt 
figyelmet fordít a felnövekvő fiatal-
ságunk a horgászutánpótlás tervszerű 
nevelésére. Most már országosan is 
hallhatjuk, láthatjuk, hogy egyre több 
egyesület nagy fontosságú ügyként 
foglalkoznak vele. Ismét szeretném 
megemlíteni, hogy a mi Megyei Szö-
vetségünk az országban úttörő szerepet 
vállalt ebben, mert évtizedekre vissza-
menőleg nagy érdeklődés által kísért 
nívós, magas szakmai színvonalon tá-
borokat szervezünk és bonyolítunk.

Most sajnos már a tervezés idősza-
kában azt tapasztaltuk, hogy a szoká-
sosnál kevesebb egyesület érdeklődött 
arról, milyen módon kapcsolódhat a 
bizottság munkájához, milyen segítsé-
get tudunk nyújtani számukra egy tábor 
szervezéséhez és lebonyolításához. 

A nagy tapasztalattal rendelkező 
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület sajnos ebben az évben már 
nem tudta felvállalni a plusz feladatot. 
Ebben az évben csak a Máriapócsi Hor-
gász Egyesület szervezett bentlakásos 
tábort, és a tiszadobi „Tiszavirág” HE. 
napközis jellegűt. A táborokat a megyei 
Szövetségen kívül a Rapala Eurohold 
Kereskedelmi Zrt. Támogatta horgász-
cikkel. Ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki kereskedelmi ügyvezetőjének, 
Krasznai Gábor Úrnak. 

A Máriapócsi Horgász Egyesület, 
immár hetedik alkalommal 2013. július 
15-19 között 24 gyerek részvételével, 
tartotta meg táborát, a Máriapócsi Sza-
badidő Parkban. A gyerekek elszállá-
solása a Máriapócsi Lelkigyakorlatos 
és Zarándokházban volt. A tiszadobi 
Tiszavirág Horgászegyesület 2013. jú-
lius 01-05 között 20 fő részvételével 
Tiszadobon az ott horgászható vízterü-
leteken tanítgatta a gyerekeket. 

Mindkét táborban kiemelt hangsúlyt 
szenteltek a természet megszerettetésé-
re, védelmére.

Máriapócson a táborlakók megis-
merkedhettek a Szabadidő Park kör-
nyékének vadon élő állataival, a tisza-
dobiak az ártéri erdők élővilágával. 
A gyerekek a helyszíneken láthattak 
ártéri ligeterdőket, szürke gémeket az 
őstölgyesben, vízisiklót, mezei nyulat, 
ölyvet, fácánt, vadkacsát, őzeket, és 

különböző madárfajokat. A kirándulás 
után feldolgozták a látottakról fontos 
tudnivalókat.

Külön meghívott előadók tartottak 
érdekfeszítő előadásokat a pergető hor-
gászat (Varga Pál) fortélyairól, a bojlis 
horgászatról (Economicbaits csapat). A 
rendőrség képviselői az alapvető köz-
lekedési szabályokra hívta fel gyerme-
keink figyelmét. Máriapócson talán a 
legemlékezetesebb élményt a Bazilika 
megtekintése nyújtotta, mely megtekin-
tését összekötötték a Boldog II. János Pál 
pápa 1991. évi látogatásának emlékére 
állított emlékoszlop megtekintésével.

A programokat etető és célba dobó, 
elméleti és halfogó verseny színesítette. 
Mivel mindkét egyesület a Szövetség 
segítségén és az önerőn túl megpró-
bálta a siker érdekében a szponzorok 
segítségét is igénybe venni, nem volt 
olyan táborlakó, aki ajándék nélkül 
távozott volna a táborból. Mindenképp 
meg kell említeni, hogy a Máriapócsi 
Egyesület a Nemzeti Együttműködési 
Alaptól nyert pályázat, útján tudta a tá-
bor felmerülő költségeit kipótolni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy van-
nak még olyan segítőink, akik önzet-
lenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
járultak hozzá a tábor sikeréhez.
Így a

 Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. ●●

megyei Szövetsége
 Magyar Pergetőhorgászok Egyesü-●●

lete
 Máriapócsi Lelkigyakorlatos-és Za-●●

rándokház
 Economic Baits csapata●●

 Rapala Eurohold Kereskedelmi Zrt.●●

 és mindazok akik munkájukkal, ●●

előadásukkal segítették a sikeres 
táboroztatást.
A táborokról a szervezők beszámolót 

küldtek, melyekben köszönetüket feje-
zik ki a segítőknek.

Végezetül a bizottságunk nevében 
én is szeretném köszönetemet kifejezni 
mindazoknak a szervezőknek, lebo-
nyolítóknak, segítőinknek, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy 44 gyerek és ifjú 
felejthetetlen élményekkel, és tudással 
gazdagodhatott a nyár folyamán.

Oláh Károly Ifjúsági-Oktatási 
Szakbizottság elnöke

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és 
halfogásban is gazdag Békés Boldog 
Új Esztendőt kíván minden kedves hor-
gásztársunknak az Ifjúsági Oktatási 
Szakbizottság

Egy új, gyakorlatban is kipróbált 
módszer, a 3D halászat nem csak az 
élelmezési válságot oldhatja meg, de a 
globális felmelegedést is megfékezheti, 
és válasz lehet az energiaválságra is. 
Több ezer milliárdos üzletről van szó, 
amit az amerikai haditengerészet is 
kutat.
Két magyarországnyi területen

A Wall Street Journal is beszámolt 
arról az új innovatív halászati eljárásról, 
amely akár az emberiség élelmezési 
gondjait is megoldhatja. A 3-D halászat 

nevű új eljárás lényege, hogy hatalmas 
köteleket süllyesztenek az óceán vízé-
be, egy méter mélységben. A tengerben 
lévő, de elegendő napfényt kapó kötele-
ken hamar megtelepszik a tengeri hínár 
és moszat, ezeken pedig a kagylók és az 
osztriga. A tengeri mező mélyében pe-
dig továbbra is lehetséges a halászat.

A 3-D halászat eredményei megdöb-
bentőek. Egy 300 méteres területen 60 
ezer tonna moszat, és 25 tonna kagyló 
valamint hínár termelhető le. A becslé-
sek szerint két magyarországnyi terület 

elegendő lenne az emberiség teljes fe-
hérjeszükségletének biztosítására – írja 
a malagarden.hu.

„Őrültnek tartottak. Ki fizetne a hí-

nárért?” – idézte halásztársai vélemé-
nyét a projekt megalkotója Bren Smith. 
Pedig nem kis piacról van szó, csak a 
tengeri hínár éves forgalma meghaladja 
az 1500 milliárd forintot. A hínárt nem 
csak étkezési célokra, hanem természe-
tes talajjavítónak is használják.

A tengeri moszat élelmezési célú 
hasznosítását a Stamford Egyetemen 
már két évtizede kutatják és sikerült 
egy különleges cukor-moszat nemesíté-
se, amely megnyithatja az utat a széles 
körű felhasználás előtt is.

A moszat és a 3-D halászat menti meg a civilizációt?

Versennyel zárult az ülés

A megyei horgászvezetők  
konzultációját 2014. február 1.
Az év utolsó elnökségi ülé-

sére 2013. december 6-án 
került sor, ahol az elnökség 
több határozatott is elfoga-
dott.
Az elnökségi ülés HATÁROZATAI

14/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és tudomásul vette:

a.) az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról szóló beszámolót és a 
hozzászólásokra adott válaszokat. 

b.) a 2014. évi egyesületi köz-
gyűlések előkészítésének felada-
tairól szóló tájékoztatást.

15/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és elfogadta a Víz-, Kör-
nyezetvédelmi és Halgazdálkodá-
si Szakbizottság beszámolóját a 
2013. évi munkáról, valamint a téli 
halvédelemmel kapcsolatos felada-
tokról szóló tájékoztatást.

16/2013. Az Elnökség megbízta 
a Szövetség elnökét, hogy a me-
gyei horgászvezetők konzultációját 
2014. február 1.-ére hívja össze, 
szakelőadókat is felkérve. Helye: 

Start Vállalat, Nyíregyháza, Buj-
tos út 32.

17/2013. Az Elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2014. évi 
Munkatervet. 

18/2013 Az Elnökség felkérte az 
ügyvezető igazgató Urat, hogy a 
MOHOSZ-nál megalakuló Végre-
hajtási rendelet előkészítő bizott-
ság munkájában részt vegyen, kép-
viselje megyénk horgászérdekeit.

19/2013 Az Elnökség tudomásul 
vette az ügyvezető tájékoztatását a 
Szák programmal kapcsolatban a 
2013. október 18.-i 13/2013 számú 
határozati pontnak megfelelően.

Virág Imre, elnök

2013. december 19.
Az Országgyűlés 2013. december 

17-i döntésével módosított halgazdálko-
dásról és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény, valamint a kihirdetés 
előtt álló a halgazdálkodás és a halvéde-
lem egyes szabályainak megállapításáról 
szóló, 2014. január 1-jén hatályba lépő 
VM rendelet alapján a horgászoknak 
a következő legfontosabb változásokra 
kell felkészülniük.
Állami horgászjegy

Az új szabályozásra való minél prob-
léma mentesebb átállás miatt, a 2013. 
évre érvényesített állami horgászjegyek 
és a fogási naplók érvényessége 2014. 
január 31-ig meghosszabbításra ke-
rült! 2014. évre érvényes állami hor-
gászjegy váltására december végén, ja-
nuár elején kötik meg a forgalmazói 
szerződéseket a megyei halgazdálkodási 
hatóságok.. A 2014. évi állami horgász-
jegy az új rendelet értelmében már 2015. 
január 31-ig lesz érvényes.

Aki valamilyen ok miatt nem tudja ki-
váltani 2014. januárjában a jövő évi álla-
mi horgász jegyét, de az éves, vagy több 
hónapra érvényes területi jegyet igen és 
már január elején horgászni szeretne, 
annak a következők szerint kell eljárnia:

1 A területi jegy forgalmazónál a 
2013. évi állami horgászjegye bemu-
tatásával váltja ki a jegyet, melynek 
minden példányára a 2013. évi állami 
horgászjegy számát írja rá a forgalmazó. 
Természetesen valamilyen módon jelez-
ve, hogy ez a 2013. évi állami horgász-
jegy száma.

2 A horgász a területi jegy váltásakor 
nem adja le a fogási naplóját, mert ezt 
kell használnia, amíg a 2013. évi állami 
horgászjeggyel horgászik.

3. Amennyiben a kiváltott területi 
jegy 2014. január 31-e után is érvényes, 
e dátum után csak akkor lehet vele hor-
gászni, ha a 2014. évi állami horgászje-
gyet is kiváltják hozzá. Ebben az esetben 
a horgásznak az állami horgászjegy ki-
váltásakor, az állami horgászjegy for-
galmazójával kell ráíratnia a 2014. évi 
állami horgászjegy számot a korábban 
kiváltott területi engedélyre. Az állami 
horgászjegy forgalmazó a régi állami 
horgászjegy száma mellé vagy alá írja 
az új állami jegy számát és aláírásával, 
pecsétjével hitelesíti azt.

4. A 2014. évi állami jegy váltásakor 
természetesen már le kell adnia a 2013. 
évi fogási naplóját és ekkor kapja meg 
az új rendszer szerint, az állam által ki-
adott fogási naplót.

5. 2013. évben vagy azt megelőzően 
kiadott állami horgászjegyek érvényes-
ségének bélyeggel történő meghosszab-
bítására 2014. évben nem lesz mód, a 
régi típusú állami horgászjegyek kiveze-
tésre kerülnek.
A fogási naplót érintő változások

Az új halgazdálkodási és halvédelmi 
törvény hatályba lépése óta a fogási 
napló – nem a területi engedélyhez, ha-
nem – az állami horgászjegyhez kapcsolt 
halfogásra jogosító okmány lett. Az új 
rendelet szerint a horgászok a 2013. 
évi fogási naplókat is legkésőbb 2014. 

február 28. napjáig kötelesek leadni an-
nak a szervezetnek, amelynél a 2013. 
évi állami horgászjegyet kiváltották (ez 
esetben igazolást kell kérni a leadásról) 
vagy a 2014. évi állami horgászjegyet 
kiváltani szándékoznak. A szabályozás 
szerint legkésőbb állami jegy váltáskor 
le kell adni a fogási naplót.

Az új szabályozás szerint már annak 
is jogszerűen kiadható az állami hor-
gászjegy, aki a határidőn túl, tehát 2014. 
február 28-a után adja le fogási naplóját. 
Ebben az esetben viszont a horgásznak 
az állami horgászjegyért kétszeresen dí-
jat, 2014-ben 4000 Ft-ot kell fizetnie. A 
fogási napló díja 200 Ft, díjmentesség 
fogási napló esetében nincs. A horgá-
szati tevékenységet érintő legfontosabb 
változások 2014. január 1-jétől. Fontos 
változás, hogy változott több halfaj faj-
lagos tilalmi időszaka, kifogható mérete 
és a napi kifogható mennyisége.

A nem kedvezményes állami horgász-
jeggyel rendelkező személy nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületen a fenti 
táblázat szerint napi darabszám-korlá-
tozás alá tartozó őshonos halfajokból 
naponta fajonként 3 darabot, összesen 
legfeljebb 5 darabot foghat ki. A kifogott 
halat korábban kifogottal kicserélni ti-
los. A napi darabszám-korlátozással nem 
érintett őshonos halfajokból naponta ösz-
szesen 10 kg-ot fogható ki.

Fontos tudni, hogy 2014. január 1-jé-
től kezdődően, a november 1. és március 
15. közötti időszakokban a vermelő hal-
állományok védelme érdekében szonár 
(halradar) használata a halfogási tevé-
kenységhez tilos.

Az új rendelet megtiltja majd a ho-
rogra kívülről akadt hal megtartását és a 
szabályosan kifogott, 30 cm-nél nagyobb 
hal pedig csak leölve lesz elszállítható a 
vízpartról. Az új jogszabályok még szá-
mos egyéb változást hoznak a horgászat 
szabályozásában. Fontos, hogy a horgá-
szok és az egyesületi vezetők kövessék 
nyomon a jogszabályok megjelenését és 
tájékoztassák a horgásztársakat. A jogi 
kötőerejű és részletes szabályozást a 
vonatkozó jogszabályok tarta  lmazzák, 
az itt közöltek csak tájékoztató jellegű 
információk. A megyei kormányhiva-
talok földművelésügyi igazgatóságai, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal és a Vidékfejlesztési Minisztérium 
a továbbiakban is mindent megtesznek 
a horgászok minél szélesebb körű tájé-
koztatásáért.

A horgászat aktuális 
változásai 2014-ben

A 2014. évi nyomtatványok árai 
az alábbiak szerint alakulnak: 
Államijegy: 2.000,- Ft, Horgász-
vizsga: 3.500,- Ft, Felnőtt tagsági 
díj: 1.500,- Ft, Ifi tagsági díj: 700,- 
Ft Horgászigazolvány: 470,- Ft, Fo-
gási napló: 200,- Ft. Vizsgakönyv 
(Amit a horgásznak tudni kell): 
800,- Ft, Biankójegyek: 25,- Ft, 
Oklevél: 100,- Ft. 

2014. évben is kiadjuk a Rész-
leges Gyermek Területi Horgász-
engedélyt, közösen a Hajdú-Bihar 
Megyei Horgász Szövetséggel, ára 
sem változik: 2.000,- Ft.
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Az év utolsó hónapja nem-
csak a halfogyasztásban, 

hanem a halainkkal kapcso-
latos ismeretterjesztésben is 
csúcsidőszak. 

Ilyenkor érkezik ugyanis finisé-
hez az a közönségszavazás, ame-
lyen eldől, hogy a Magyar Haltani 
Társaság jelöltjei közül melyik vi-
selheti 2014-ben az Év Hala címet. 

Az októberben immár ötödik al-
kalommal megindított év hala ver-
senyben kezdetben a Balaton „látott 

hala”, a garda vezetett, de pár nap 
múlva már a fokozottan védett ma-
gyar bucó állt az élen. Ám utóbbi 
elsősége is pünkösdi királyságnak 
bizonyult, mert hamarosan mindket-
tőjüket megelőzte az országszerte 

gyakori és népszerű sügér. A garda 
nagyon elmaradt versenytársaitól, 
és nemrég még úgy tűnt, hogy a ma-
gyar bucó sem tud „lépést tartani” 
a horgászhalként kedvelt sügérrel. 
November végére azonban sikerült 
úgy felzárkóznia, hogy ismét telje-
sen nyílttá vált a verseny. 

December elejéig háromezren 
szavaztak a Magyar Haltani Társa-
ság honlapján, s a tavalyi részvételi 
adatok alapján még kb. ugyaneny-
nyi voksra lehet számítani. Mi-
vel a két éllovas eredménye alig 

különbözik, az elsőség kérdése a 
horgászok és a természetvédők to-
vábbi aktivitásán múlik. December 
31-éig még bárki véleményt nyil-
váníthat a http://haltanitarsasag.hu/
azevhala_hu.php weboldal szava-
zógombjainak segítségével. Az egy 
hálózatra kapcsolt (munkahelyi) 
gépek esetén azonban rendszerint 
csak egyetlen szavazatot regisztrál 
a szavazatszámláló, ezért érdeme-
sebb otthonról próbálkozni.

A Magyar Haltani Társaság  
közleménye

Az Év Hala: Hajszálnyi előnnyel vezet a sügér

Egyelőre úgy tűnik mégsem 
ugrott a tavaszi horgászat 

A nyakzó hálók alkalmazása

A Gazdasági Rádióban 
nemrégiben elhangzott 

riport kivonata a halgazdál-
kodási törvény végrehajtási 
rendeletéről:

R i p o r t e r : 
H o rg á s z n i 
jó, télen is 
nyáron is. 
De a legtöb-
ben egyet ér-
tünk abban, 
hogy a leg-
jobb akkor, 

amikor elmúlik a tél végre látjuk 
a napot, végre ki lehet ülni a víz-
partra, és végre megmozdulnak a 
halak. 

Az eddigi törvények szerint erre 
volt is lehetőség és bár a legtöbb 
hal ívási, tilalmi időszaka tavaszra 
esik, mindig volt olyan faj, amire 
lehetett horgászni. Az új végre-
hajtási rendelet szerint ugyanakkor 
jelentősen változtak a tilalmi idő-
szakok. Eddigi május helyett már 
április elejétől júniusig tilos lenne 
horgászni, tehát marad a vízparton 
ülés és a nap nézés, hal nélkül. 
Illetve van pár olyan tájidegen te-
lepített faj, amire nem szól a rende-
let. Igaz ezek többsége vagy nem 
kívánt zsákmány, vagy nem is mo-
zog ilyen korán. Ráadásul a rende-
letbe bekerültek a tilalom alá olyan 
eddig bármikor és bármilyen meny-
nyiségben fogható fajok, mint a 
legnépszerűbb horgászzsákmány a 
dévérkeszeg, sőt úgy, hogy a felső 
méretet is meghatározták: 50 cm. 
És itt van a pont, amikor eldurran 
a horgász agya. Tovább olvassa a 
táblázatot és itt már nem hisz a sze-
mének. Nem csak a dévér, hanem 
más keszeg is fent van a listán, 
felső méretkorláttal, de nem csak a 
keszegek kapnak felső korlátot. Az 
egyik legpompásabb magyar halat, 
a süllőt pl. 80 cm felett vissza kel-
lene dobni a törvényalkotó szerint. 
A horgász a szívéhez kap, fibrillál 
és egyáltalán nem érti, miért van 
erre szükség és nyilván hívja az 
öregeket, a szakértőket látták-e a 
terveket, aki látta hasonlóan nem 
érti, aki nem látta nem is hiszi el. 

Riporter: Itt az ideje, hogy meg-
kérdezzük az illetékest, Bardócz 
Tamás a VM Erdészeti, Halászati, 
Vadászati Főosztályának vezetője 
nagyon hamar meglepő választ ad 
a felső méterkorlátozás beveze-
tésére. A megoldás a kárókatona, 
vagy kormorán ami egy madár és 
nagyon szereti a halat, de annyira, 
hogy naponta akár 10 kg-ot meg-

eszik belőle, csapatban jár, és egy 
ilyen csapat akár pillanatok alatt is 
lerabol egy halastavat.
Bardócz Tamás: Vizeink szapo-
rulatának egyik legnagyobb gátja, 
mostanában, az a kormorán meny-
nyiség, amely egy Európai prob-
lémaként vizeinkre nehezedik és 
ez a halevő madár gyakorlatilag 
mindent ki bír enni vizeinkből ki-
véve a megfelelően nagy halakat. 
Az egyik legfőbb ökológiai oka, 
annak hogy igyekeztünk bevezetni 
ezt a felső méretkorlátozást, ez a 
kormorán volt, a másik ok pedig, 
hogy minél több szaporodásra ké-
pes egyedet hagyunk bent a vizek-
ben, annál nagyobb az esély arra, 
hogy ez a természetes megújulás 
meg tud történni a vizekben.

Riporter: Már éppen kezdünk be-
lenyugodni, hogy a kormoránok 
elintézték a tavaszi horgászatunkat 
és a nagy fogásokat, amikor vá-
ratlan fordulatot vesz a beszélge-
tésünk.
Bardócz Tamás: Ez nem egy vég-
leges táblázat. Sőt volt egy egyez-
tetésünk a legnagyobb horgászszer-
vezet a MOHOSZ képviselőivel, 
ahol ők is kifogásolták ezeket a fel-
ső méretkorlátokat, és több fajnak 
felkerülését a tilalmi időszakkal 
és méretkorlátozással védett fajok 
közé. és drasztikusan változtatni 
fogunk ezen a táblázaton.

Riporter: Drasztikusan változtatni 
fognak. Ez azt jelenti, hogy ez az 
egész, most amiről beszélgetünk 
az sztornó?
Bardócz Tamás: Nem teljesen. 
Azt gondolom, hogy erről beszélni 
kell ennek a felső méretkorlátnak 
a bevezetéséről, csak lehet, hogy 
nem most, hanem majd egy két év 
múlva, amikor a horgásztársada-
lom is átlátja, hogy ezek az intéz-
kedések nem ellenük, hanem értük 
történnek. Felső méretkorlátok el-
törlésre kerülnek valószínűleg és 
kikerülnek a védett időszakból és 
méretkorlátozások alól a karika-
keszeg, dévérkeszeg, laposkeszeg 
és a bagolykeszeg és több egyéb 
finomítás is történik.

Riporter: Úgy tűnik tehát, hogy a 
tárca nagyon nagy szakmai ellen-
állásba ütközött a horgászszövet-
ségnél és be is látta, hogy túllőtt 
a célon. A minisztérium főosztály-
vezetője ugyanakkor fontosnak 
tartotta, hogy a szakmai egyezte-
tések folytatódjanak, és egyelőre 
úgy tűnik mégsem ugrott a tavaszi 
horgászat.

A Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatósá-
ga a nyakzó háló alkalmazá-
sával kapcsolatban a követ-
kező tájékoztatást adta:

Az elmúlt időszakban több meg-
keresés érkezett Igazgatóságomhoz 
a nyakzó háló használatának kap-
csán, ezért a halgazdálkodásról és a 
hal védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 
ide vonatkozó jogszabályi rendel-
kezéseinek egységes értelmezése 
érdekében az alábbi tájékoztatást 
adom:

A Hhvtv. 46. § (4) bekezdés h) 
pontja alapján halgazdálkodási víz-
területen tiltott halfogási eszköznek 
és módnak minősül a 2. § 21. pontja 
szerinti nyakzó háló alkalmazása.

A Hhvtv 2. § 21. pontja szerint a 
nyakzó háló: olyan állított halász-
eszköz, amelynek fogási elve a hal 
megakadásán alapul és a megfogott 
egyed rövid időn belül történő el-
pusztulásához vezet.

A fentiek alapján nyakzó hálónak 
minősül minden állító halászati esz-
köz, mivel fogási elvük az, hogy a 
kopoltyúfedőnél vagy az úszósuga-
rak által a hal fennakad a hálóban.

Az állító halászat eszközeinek, 
azaz a Hhvtv. értelmezésében nyak-
zó hálónak minősülnek – a teljesség 
igénye nélkül – az alábbi eszközök: 
meslenc, marázsa, métháló, balin-
háló, kecsegeháló, tükörháló, ko-
poltyúháló, paneles kopoltyúháló.

Nem minősülnek ugyanakkor 
nyakzó hálónak például a rekesz-
tő halászat hagyományos eszközei 
(varsák), vagy a különféle húzó és 
vontatott háló típusok, amelyekbe a 
hal esetenként szintén beleakadhat 
a fent vázolt módon.

A Hhvtv. 47. § (3) bekezdése 
alapján a 46. § (4) bekezdés h) 
pontja szerinti eszköz nem minősül 
tiltott halfogási eszköznek és mód-
nak, amennyiben a 10. § (3) bekez-
dése szerinti célok megvalósításá-
hoz, vagy tudományos kutatás, va-
lamint a halállományok felmérése 
és megőrzése céljából alkalmazzák.

A Hhvtv. 10. § (3) bekezdése ér-
telmében a halgazdálkodási hatóság 
az őshonos halállományt veszélyez-
tető, tájidegen, invazív halfajok ál-
lományának felmérésére, illetve az 
ellenük való védekezés – különösen 
az ökológiai célú, szelektív halászat 
– elvégzésére vagy elvégeztetésére 
kötelezheti a halgazdálkodásra jo-
gosultat vagy a haltermelési létesít-
mény üzemeltetőjét. A Hhvtv. 10. § 
(4) bekezdés szerint, a (3) bekezdés 
szerinti kötelezés a veszélyeztetés 
jelentős ökológiai hatása esetén ad-
ható ki.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-

tonsági Hivatalról szóló 22/2012. 
(II. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) 
bekezdése szerint a Hhvtv. 10. § 
(1) és (3) bekezdésében, 11. § (1) 
bekezdésében, 15. §-ában foglalt 
eljárások tekintetében a Kormány 
elsőfokú halgazdálkodási hatóság-
ként a NÉBIH-et jelöli ki, ha az el-
járás két vagy több megyét érint.

A fentiek értelmében a nyakzó 
háló használatára a megyei halgaz-
dálkodási hatóság saját hatáskörét 
érintően kötelezést adhat ki az ős-
honos halállományt veszélyeztető, 
tájidegen, invazív halfajok állomá-
nyának felmérésére, illetve az el-
lenük való védekezés – különösen 
az ökológiai célú, szelektív halászat 
– elvégzésére. 

A felsoroltakon kívül továbbá, 
a Hhvtv. 46. § (2) bekezdése alap-
ján, halgazdálkodási vízterületen az 
adott élőhelyen előforduló halfa-
jok fajlagos tilalmi idejével egye-
ző naptári időszakban tilos minden 
olyan halászeszköz alkalmazása, 
amelynél nem biztosítható a faj-
lagos tilalommal érintett egyedek 
kíméletes visszaengedése.

Az állítóhalászati eszközökből 
– avagy a Hhvtv. értelmezésében 
nyakzó hálóból –, annak jellege mi-
att nem biztosítható a fajlagos tila-
lommal érintett egyedek kíméletes 
visszaengedése. Így az élőhelyen 
előforduló halfajok fajlagos tilalmi 
idejével érintett naptári időszakban 
nyakzó háló használatának tiltására 
a fenti jogszabályi rendelkezés is al-
kalmazható. Azonban a Hhvtv. 47. 
§ (1) bekezdése alapján a 46. § (2) 
és (3) bekezdésében foglalt tilalom 
alóli felmentést a halgazdálkodási 
hatóság a halgazdálkodásra jogosult 
kérelmére adhatja meg a 8. § (1) és 
a 10. § (3) bekezdés szerinti célokat 
szolgáló intézkedések, vagy tudo-
mányos kutatás megvalósításához, 
vagy a 16. § (6) bekezdése szerinti 
halgazdálkodási vízterületen.

A fentieket összegezve, ha a 
nyakzó háló használatára a halgaz-
dálkodási hatóság kötelezést nem 
adott ki, illetve a 46. § (2) bekezdés 
szerinti felmentést sem adott a hal-
gazdálkodásra jogosult kérelmére, 
akkor az adott halgazdálkodási víz-
területen nyakzó háló alkalmazásá-
val végzett halfogási tevékenység 
törvénysértő, és halvédelmi bírság 
kiszabását, valamint büntetőeljárás 
megindítását vonhatja maga után.

Levelemet tekintse tájékoztató 
jellegű szakmai véleménynek, mely 
jogi iránymutatást nem tartalmaz, 
jogi relevanciával nem bír.

Bertók József földművelésügyi 
igazgató nevében és megbízásából:

Fagyas Zoltán
vadászati és halászati

osztályvezető

Mozgalmas évet tudhat maga 
mögött a megyei horgász 

versenysport, hisz versenyek-
ben nem volt hiány, a szezonban 
szinte hétről hétre követék egy-
mást.

A már évek óta megrendezésre ke-
rülő versenyeken túl – az idén először 
– egy háromfordulós feeder kupa soro-
zattal egészült ki a versenynaptár, ami 
igen nagy népszerűségnek örvendett.

Na de menjünk sorjában.

Az év első megmérettetésének az 
évadnyitónak a tervekkel ellentétben 
– az árvíz miatt – Tiszalök helyett Ko-
csord adott otthont, akik mint mindig 
most is kiváló házigazdák voltak. A há-
rom óra alatt, az elmúlt évekhez képest 

sokkal több halat tehettek a versenyzők 
a haltartókba. Főként törpeharcsát, ká-
rászt, keszeget fogtak, de a ponty is 
gyakori vendég volt a horgokon. A fee-
der kupa első fordulója szintén Kocsor-
don került megrendezésre, ahol a meg-
szokottól eltérően igen magas fogásokat 
értek el a résztvevők. A másodosztályú 
csapatbajnokság Rakamazon, a Nagy 
Morotván zajlott. A kevés csapat elle-
nére hangulatos versenyen vehettünk 
részt. A Kraszna HE., Kocsord és a 
Vasutas HE., Mándok jövőre az első 
osztályban folytathatja a versenyzést. 

Az első osztályú csapatok Kisvárdán 
a Báger tavon mérhették össze tudá-
sukat. Szerencsére a tavalyi rossz idő 
csak reggel ijesztgette a versenyzőket. 
Nagyon szoros eredmények születtek, 
a Postás HE jövőre a másodosztályban 
próbálhat szerencsét.

A feeder kupa második fordulójára 
érkezők Tiszavasváriban a kacsás tavon 
tehették próbára halfogó tudományu-
kat. A fogások kiválóra sikereredtek, 
hisz a forduló megnyeréséhez több 
mint 16 kg halat kellett fogni. 

Külön köszönet Király Ferencnek 
Mezőladányban, aki a Megyei egyéni 
bajnokság színhelyét és ebédjét bizto-
sította. A kétfordulós verseny végén ki-
derült, hogy Luzsinszky Tamás a megye 
legjobb horgásza és kihirdetésre került 
a megyei válogatott keret névsora is.

Az év legfontosabb eseménye az 
Országos Horgász Csapatbajnokságon 
való részvételünk volt, Szegeden a 
Maty-éri evezős pályán. Sajnos Fortu-
na nem fogadott minket kegyeibe, hisz 
a sorsoláskor sikerült mindkét napra 
a legrosszabb szektorhelyeket kihúz-
nunk. Az OHCSB végeredménye alap-
ján sajnos mi is bekerültünk az első 
osztályból kieső három csapat közzé, 
bár csak két ponton múlt. Pozitívuma 
is volt azért a versenynek, hisz egyéni 
felnőtt kategóriában Pataki Zsolt kie-
melkedően szerepelt, második helye-
zést ért el. A jövő évi lehetőségekhez 
mérten a csapat mindent megtesz majd 
annak érdekében, hogy visszajussunk 
az első osztályba.

Sokat dolgoztak a Postás H.E. tagjai 
hogy a Keskeny horgásztavukat alkal-
massá tegyék a feeder kupa harmadik 
fordulójának megrendezésére. Munká-
juk sikeres volt, egy nagyon jó hangu-
latú horgászverseny vehettünk részt, 
ahol eldőlt a három forduló eredménye 
alapján ki a megye legjobb feeder hor-
gásza.

A Sóstói horgásztó adott otthont a 
XVIII. Nemzetközi Barátság kupá-
nak. Ezt a horgászversenyt minden 
évben más-más országban rendezik 
meg, most a soron következő Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetségnek nyílt lehetősége vendé-
gül látni a résztvevőket. A versenyre 
négy csapat öt-öt fős legénységgel adta 
le a nevezését: Dej csapata (Románia), 
Rozsnyó-Bodrogszerdahely csapata 
(Szlovákia), Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapata, 
Sóstó Gyógyfürdő H. E. csapata. E 
verseny célja az országok közötti jó 
kapcsolatok és barátságok kiépítése és 
az, hogy a csapatok, csapattagok ismer-
jék meg egymást.

A Maleczky család támogatásával 
az Apagyi kenderáztató horgásztavon 
került megrendezésre az elhunyt me-
gyei elnökünk emlékére a dr. Malecz-
ky Imre emlékverseny. Népes mezőny 
nevezett és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség vezetősége 
is majdnem teljes 
létszámmal tiszte-
letét tette Imre bá-
csi emléke előtt.

Tisztségviselői 
horgászversenyen 
a hagyományok-
nak megfelelően 
a tavalyi győztes, 
a Kraszna H.E. 
láthatta vendégül 
a megye horgász-
egyesületeinek 
tisztségviselőit, 
a Kocsordi Kir-

va lapos horgásztavon. A horgászokat 
szép, rendezett környezet fogadta ezen 
a szép őszi napon. Tíz horgászegyesü-
let jelentkezett 3-3 fős csapattal.

Összességében nagyon jó hangulatú 
versenyek voltak. Az évek alatt csökke-
nő tendencia a versenyzők létszámának 
tekintetében megfordulni látszik, ami 
köszönhető az új helyszíneknek és a ki-
fogott halak mennyiségének is.

Remélem az elkövetkező években 
is színvonalas, és népszerű marad a 
versenyhorgászat, és sok örömet szerez 
majd a résztvevőknek. A versenyeken 
újabb és újabb barátságok alakulnak ki, 
hisz ne felejtsük a horgászatokon nem 
ellenségek, csak ellenfelek vagyunk!

Szilágyi Imre 
Megyei Versenyszakbizottság Elnöke 

Mozgalmas évet tudhat maga mögött 
a megyei horgász versenysport

Visszatekintő 2013-as évadra
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Víz, – Környezetvédelmi és Halgazdálkodási  
Szakbizottság beszámolója a 2013. évi munkájáról Jótékonysági horgászverseny összefogással
A 2013. évi választó küldött-

közgyűlésen, többek között 
megválasztásra kerültek a szak-
bizottságok vezetői is. 

Ezt követően a Szövetség elnöke a 
szakbizottsági vezetők javaslata alapján 
írásban megbízta a felkért személye-
ket, a 2013-2018-ig terjedő időszakra. 
A feladatokat az alábbiak szerint osz-
tottuk fel:

A Holt-Szamoson: Deák Kornélra 
(Mátészalkai Rendőrég munkatársa) és 
Móricz Zoltánra  (nyugalmazott rendőr) 
számítunk.

Császárszálláson: Szőke Attila (Ér-
kerti Rendőrőrs munkatársa) Rabatin 
János (nyugalmazott rendőr) és Orosz 
Sándor (elnökségi tag, nagyhalászi Rét-
közi HE elnöke) segítségére számítunk.

A Keleti főcsatornán: Sándor Jó-
zsef (a Tiszavasvári Alkaloida Lombik 
HE. tagja) vesz részt a szakbizottsági 
munkában. 

Gere István a Vásárosnaményi Vízi 
Rendészet és dr. Balogh Barnabás a 
Megyei Rendőrkapitányság munkatársai 
pedig valamennyi vízterület vonatkozá-
sában rendelkezésünkre állnak. 

Oláh Eszter, új tagunk, mint termé-
szetvédelmi mérnök, a környezet-és ter-
mészetvédelmi feladatokat látja el. 

2013. évben is a munkánk jelentős 
részét, az összevont ellenőrzések, a te-
lepítések kísérése, a Környezetvédelmi 
Napok szervezése, a vízpart rendben 
tartása és a halvédelem tette ki. 

Változás volt viszont ebben az évben, 
a 2012. évi CXX. rendészeti törvény 
bevezetésével kapcsolatos ránk váró fel-
adatok elvégzése, mely szerint a régi 
halőri igazolványok bevonásra kerültek, 
2013. május 01-től, helyettük megkap-
tuk a Rendőrségtől az új igazolványt 
és jelvényt. Továbbá egy nagyon hasz-
nos képzésen vettünk részt a Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskolában, melyet 
szintén a rendészeti törvény írt elő a 
halászati őrök számára. A bekövetkezett 
változásokról az egyesületeket is érte-
sítette a Szövetség, naprakész informá-
ciókkal látta el az érintetteket. Már év 
elején az egyesületi vezetők konzultá-
ciójára meghívtunk egy témában jártas 
rendőrnőt, aki ismertette a ránk váró ad-
minisztratív és egyéb feladatokat. A kez-
deti nehézségek után mára már letisztult 
ennek a menete, több egyesület halászati 
őrei már túl vannak a képzésen is. Az 

idén már nem lesz több tanfolyam, akik 
még kivártak, már csak jövőre tehetnek 
vizsgát. A tanfolyam 5 napos volt, illet-
ve választható volt egy online képzés is, 
amit már csak 2 napos tanfolyam és a 
vizsga követett. A költségtakarékosság 
miatt mindenki ezt a formát választotta. 
A tananyagot a Szövetség mindenkinek 
rendelkezésére bocsátotta és az onli-
ne vizsgába is sokat segített, technikai 
téren. 

A törvényi kötelezettségeken túlme-
nően halgazdálkodási feladatainknak is 
igyekeztünk eleget tenni. Rendszeresen 
részt vettünk és ellenőriztük a Szövet-
ségi telepítéseket, továbbá különösen te-
lepítések után tartottunk a Rendőrséggel 
és a halőrökkel összevont ellenőrzést.

Császárszálláson Összevont ellenőr-
zést kétszer végeztünk az Érkerti Rend-
őrőrs munkatársainak bevonásával. (6 
fő rendőr, 3 fő halőr, 3 fő bizottsági tag 
részvételével) Két fő lett figyelmeztetve, 
3 botos horgászatért. Telepítés 9 alka-
lommal történt, összesen: 500 kg P2, 
3.550 kg P3, 710 kg keszeg, kárász, 10 e. 
db en Süllő. Értékük: 3.329.650,- Ft.

Oláhréti tápcsatornán 3 alkalommal 
volt telepítés: 100 kg P2, 66 kg P3, 171 
kg keszeg, kárász. Értékük: 156.690,- Ft. 
A vízpart rendben tartása folyamatosan 
történik, a Vízügy közhasznú munkások-
kal megoldja, Szövetségünk pedig a sze-
mét elszállításba besegít az UAZ-zal.

A Holt Szamoson egyszer végeztünk 
közös rendőri ellenőrzést, (11 fő rendőr, 
6 fő halőr, 2 fő polgárőr, 2 fő szakbi-
zottsági tag részvételével). Kb.70-80 fő 
horgászt ellenőriztünk. Sajnos kettőnek 
nem volt engedélye, ketten figyelmez-
tetve lettek 3 botos horgászatért. A Má-
tészalkai Rendőrség járőrei rendszeresen 
ellenőriztek ezen a vízen. Telepítés 5 
alkalommal történt, 3.957 kg P3, 10 e 
db. en. Süllő. Értékük: 3.373.564,- Ft. 

A vízpart tisztán tartását a halőrök vég-
zik. A Keleti övcsatornán (Vájás) 1-szer 
volt telepítés 100 kg P3, 76.200.- Ft 
értékben. 

A Keleti főcsatornán a két közös 
ellenőrzés során 1 fő lett figyelmeztetve 
szintén 3 botos horgászatért. Telepítés 
5 alkalommal történt, 500 kg P2, 2.950 
kg P3, 10 e db en. Süllő. Összesen: 
2.695.575,- Ft-ért.

A Halásztanyai csatornát is rendszere-
sen ellenőrizzük, egyszer volt a Polgár-
őrséggel közös ellenőrzésünk. Telepítés-
re 4-szer került sor, 100 kg P2, 300 kg 
P3, keszeg, kárász 100 kg. Összesen: 
330.990,- Ft értékben.  

A telepítések összértéke: 9.962.669,- 
Ft

Az összevont ellenőrzéseken túlme-
nően természetesen halőreink minden-
nap végzik halászati őri feladataikat. 
2013. évben összesen 36 fővel szemben 
tettek feljelentést, a Halászati Hatóság 
felé, ahol az alábbi határozatok szü-
lettek. A kiszabott pénzbírság mellett 
az Államijegyek is bevonásra kerültek 
3 hónaptól – 12 hónapig terjedő idő-
szakra. 

2013. évben meghívást kaptunk a 
Dél Borsodi Agrár Kft-től egy szakmai 

nyílt napra, ahol a Kft ügyvezetője Kiss 
Ferenc és munkatársai bemutatták ha-
lastavaikat és kínálatukat. A meghívást 
tolmácsolhattuk az egyesületek felé is, 
Akik éltek ezzel egy nagyon szép és 
mindenképpen eredményes napot tölthe-
tett el Gelejen. Szép egészséges minden 
igényt és mennyiséget kielégítő pontyot, 
kárászt kínáltak. 

Az idén is részt vettünk a MOHOSZ 
által rendezett Halgazdálkodási Konfe-
rencián, Budapesten. Az Országos Szö-
vetség irodaházában és területén, válto-
zatos szakmai programon vehettek részt 
az érdeklődő egyesületek, szövetségek 
képviselői. A különböző témakörökben 
(például a horgászvizek vízminőségi 
változásairól, a horgászkezelésű vizek 
hulladékkezelésének kérdéseiről, a vizek 
halállományának halegészségügyi hely-
zetéről, a halőrzést érintő változások-
ról és az új halgazdálkodási törvényből 
fakadó aktuális feladatokról) tartottak 
előadásokat és gyakorlati bemutatókat, 
termékismertetőket. A rendezvény célja 
új és hasznosítható ismereteket nyújtani 
a tanácskozáson, a nyílt napon részt-
vevő vízhasznosító horgászszervezetek 
részére. 

Előttünk álló feladat még a téli hal-
védelem. Fokozottan figyelni kell a léke-
lésre, fényfolyosók kialakítására, figyelő 
szolgálat felállítására. A halőrök a still-
fűrészeket már átvizsgálták, karbantartá-
suk megtörtént. 

Szakbizottságunk november 29.-én 
ülésezett a Császárszállási Horgászta-
nyán, 15 fő jelenlétével, ahol a 2013. 
évi munkát értékeltük ki, valamint meg-
beszéltük, felosztottuk a jövőre ránk 
váró feladatokat. Az ügyvezető igazgató 
úr tájékoztatást adott a hamarosan meg-
jelenő Végrehajtási rendelet már való-
színűleg változatlanul maradó részeiből, 
és az új halgazdálkodási törvény szak-
bizottságunkat érintő részleteiből.

Gura Mihály
Víz, – Környezetvédelmi és Halgaz-

dálkodási Szakbizottság elnöke

Nagyon jó érzéssel töltött 
el az, hogy ha segítségről 

van szó, az emberek – még 
a mai nehéz gazdasági hely-
zetben is – a lehetőségeikhez 
mérten összefognak és ön-
zetlenül segítenek.

Így volt ez, Kocsordon a Kirva 
lapos horgásztavon megrendezett 
jótékonysági horgászversenyen is, 
mellyel egy horgásztársunk beteg 
gyermekének gyógykezelését tá-
mogattuk. Nagyon sokan segítet-
ték a rendezvényt, voltak köztük 
olyanok is, akik egyáltalán nem is 
horgásztak vagy egyéb elfoglaltsá-
guk miatt nem tudtak személyesen 
ellátogatni a versenyre.

A verseny előtt a szervezők ré-
széről Szilágyi Imre és Jakab G. 
János köszöntötték a megjelenteket 
majd ismertették a szabályokat.

A sorsolás után mindenki el-
foglalhatta a rajthelyét, így időben 

elkezdődött a három és fél órás 
küzdelem, melyen 30-an dobták be 
szerelékeiket. Szerencsére az idő-
járás elemeivel nem kellett meg-
küzdeni, csodálatosan szép idő volt. 
Következett az igazság pillanata: 

a mérlegelés. Sajnos a vízszintnek 
és a halak gyenge kapó kedvének 
köszönhetően hamar végigmérték 
a pályát. Az első három helyezett 
egy-egy kupát kapott, a többi nyer-
tes pedig tárgyjutalomban része-
sült.

Eredmények: 1. Ifj. Szabó Csaba, 
2. Bráder Gergő, 3. Komári Péter, 
4. Szilágyi Csaba, 5. Szabó Csa-
ba, 6. Jakab G. János. Gyermek: 
1. Király Bence, 2. Csépke Bence. 
Legnagyobb hal: Bráder Gergő. 
Legkisebb hal: Szilágyi Krisztina

Szeretném még egyszer megkö-
szönni minden kedves sporttársam-
nak és jelenlévőnek az önzetlen 
segítségét!

Szilágyi Imre

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 
2011 októberében rendezte meg 
fennállásának 95 éves évforduló-
jára az I. Hortobágyi Lehalászá-
si Ünnepet. A nagy sikerre való 
tekintettel, hagyományt teremtve 
2013-ban harmadik alkalommal 
rendezték meg a Hortobágyi Le-
halászási Ünnepet az Elepi tóegy-
ségnél, melynek időpontja október 
12-13.-a volt. A látványos bemuta-

tó során bepillantást nyerhettünk a 
halászat világába, megtekinthettük 
hogyan kerülnek a halak a hálóba, 
majd a hálóból az osztályozó asz-
talra. Ezen az asztalon fajták sze-
rint szétválogatták a halakat, majd 
egy teherautón lévő vízzel teli tar-
tályokba tették és elszállították. A 
halak innen nem kereskedelmi for-
galomba, hanem a telelő helyükre 
kerültek. 

A második napon több mint 300 
mázsa hal került a hálóba, majd 
a telelőbe. A halászati kiállításon 
testközelből ismerhettük meg a ha-
lászat közben használt eszközöket 
és a Hortobágy vizes élőhelyét. A 
két nap alatt folyamatos színpadi 
programok, kézműves utca, élőhal 
vásár, Bor és Pálinkaház, csóna-
kázás, változatos gyermekjátékok, 
országos halételfőző verseny és 
horgászverseny biztosított igazi ki-
kapcsolódást mindenki számára.

A rendezvény látogatói megkós-

tolhatták a különböző halételeket, 
volt ott káposztás harcsa, tejfö-
lös-gombás harcsapaprikás és az 
elmaradhatatlan halászlé és sült hal 
(ponty, kárász, keszeg).

A Lehalászási ünnep szerintünk 
elérte célját, népszerűsítette a hal-
ételeket és azok sokszínűségét. Aki 
kilátogatott erre a rendezvényre az 
vásárolhatott is halat a saját haléte-
léhez. Bízunk benne, hogy jövőre 
még többen ellátogatnak erre a 
rendezvényre!

Szilágyi Imre 

A horgásztársakra emlékeztek

Sikeres volt az „Őszi Ívás”

Immár hetedik alkalommal em-
lékeztek meg a Máriapócsi Hor-
gász Egyesület tagjai az elhunyt 
horgásztársakról egy horgászver-
seny rendezésével. 

A verseny végeredménye: 1. 
Tóth Árpád, 2. Szahajda Kristóf, 3. 
Szollár István. A legnagyobb halat 
Tóth Árpád fogta. 

A Csokay horgásztavon megren-
dezett tél páros csónakos pergető 
horgászversenyen  tizennyolc csa-
pat adta le a nevezését. Bár reg-
gelre a tavat vékony jég borította, 
minden nehézség ellenére, időben 
elkezdődött a hatórás megméret-
tetés. Szerencsére a felkelő nap 
sugarai az összetört jégtáblákat fo-
lyamatosan elolvasztotta. Panaszra 
nem lehetett ok, mert bár a kifogott 
halak darabszáma messze elmaradt 

az elmúlt versenyhez képest, a mé-
retük azonban kárpótolt mindenkit. 
Több kilencven centinél nagyobb 
csuka is részt vett az ilyenkor kö-
telező fotózáson. A versenyen ösz-
szesen 45 db csukát fogtak, me-
lyek együttes hossza 2845 cm volt. 
Eredmények: 1. Szőke Tisza Team 
498 cm (halhossz), 2. Plébánosok 
Team 476 cm, 3. SziJa Team 340 
cm. A legnagyobb halat Veres Sán-
dor fogta a Szilver Teamből, 99 
cm-es. A legkisebb halat Nagy Jó-
zsef, a Pincsuka Team tagja fogta, 
mely 41 cmes volt. Szilágyi Imre

Hagyomány már, hogy a Nyír-
egyházi Városháza Horgász- és 
Szabadidő Egyesülete „Őszi Ívás” 
címmel (az idén immár kilencedik 
alkalommal) megrendezi az évad-
záró horgász versenyét. Az idén 
kilenc háromfős csapat várta a kel-
lemes őszi napsütésben a reggeli 
rajtot. A színhely is hagyományos 
volt, hisz most újra az Székely Őze-
tanya Bojlis Horgásztó adott otthont 
a küzdelemnek. A rendezőknek és a 
házigazda, Bukovenszki Istvánnék 
mindent elkövettek, hogy halbőség 
és szépen kialakított helyszín fogja 
a versenyzőket. Egyetlen „csavart” 
iktattak be, mégpedig, csak a ká-
rász, a keszeg és a törpeharcsa szá-
mított be a versenybe. A csapatok 
tagjai így sem unatkoztak, egymás 
után kapkodták ki a szebbnél szebb 
halakat. Természetesen a pontyok 
sem tétlenkedtek, s felvették a nem 
éppen nekik felajánlott csalikat. A 
több 5-7 kg-os mellett, egy 16 kg-os 
rekorder is horogra akadt. Ami most 
nem jelentett sikert, de a hal ki-
fárasztása, s lefotózása, óriási él-
ménnyel gazdagította a szerencsés 
pecást. Mire megszólalt a zárást je-
lentő dudaszó, elkészült Iglai János 
vezetésével a finom babgulyás. Kö-
szönet a tógazdának, hogy ingyen 
az egyesület rendelkezésére bocsá-

totta a versenyhez a vizet, valamint 
köszönet a többi támogatónak is, 
akik lehetővé tették, hogy egy kel-
lemes és sikeres napot tölthettek el 
a horgászok barátságban.

A verseny végeredménye:
1. Kelet-Magyarország 32,6 kg (Dan-
kó Mihály, Kormány Zoltán, ifj. Kor-
mány Zoltán), 
2. Sóstó-Gyógyfürdő HE. 29.2 kg
(Máté Mihály, Berencsi József, Dr. Sza-
bolcsi József), 
3. Reptéri Pecások 27.6 kg (Molnár 
tibor, István József, tóth János), 
4. Megyei Kormányhivatal 23.7 kg
A legtöbb kárászt fogó versenyző: 
Kormány Zoltán (Kelet-Magyaror-
szág). A legtöbb törpeharcsát fogó 
versenyző: Bodrogi Attila (Közter).

Tóth Árpád átveszi a jutalmat Papp 
Bertalan polgármestertől

Az idei esztendőben harmadik 
alkalommal rendezték meg Mária-
pócson a 24 órás horgászversenyt. 
Az első három helyezett közel har-
minc kilogramm halat fogott. 
Felnőtt: 1. Piricsi György, 2. Kulcsár Mik-
lós, 3. Okszi Attila. Gyerek: 1. Zsigó Marcel, 
2. Ifj. Zsigó László. Legnagyobb halat 
fogó: Kulcsár Miklós 3, 26 kg

Huszonnégy órán keresztül 

Lehalászási ünnep 2013

Vízterület neve A szabálysértés módja szabálysértés 
száma

Kiszabott 
bírság/fő

Holt Szamos

Jogosulatlan horgászat 12 fő 10-20 ezer forint

3 botos horgászat 1 fő 40 ezer forint

halászat 1 fő 100 ezer forint

Keleti  
főcsatorna 

Jogosulatlanul horgászó 
(1 év alatt 2 alkalommal)

1 fő 30 ezer forint

jogosulatlan horgászat 18 fő 10-20 ezer forint

gereblyézés 1 fő 50 ezer forint

Császárszállás 4 botos horgászat  
jogosulatlanul

1-1fő 20 ezer forint

Összesen: 36 fő

Ez a hal nem 
számított az 
eredménybe

Megszületett a 
végeredmény

Ifj. Kormány 
Zoltán fogta a 
legtöbb kárászt

Jeges viadal



Várjuk  
a sportolni 

vágyó 
fiatalokat:

Ökölvívás, súlyemelés, atlétika,  
tollaslabda, triatlon, tájfutás, vívás!

Érdeklődni személyesen a  
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 2–4. szám  
alatt, vagy a 06-70/392-2616-os  
telefonszámon lehet!
www.nyvsc.hu

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa MAGAZIN
Villantó

Tilalmak, méretkorlátozások:
 Halfaj Fajlagos tilami időszak Méret korlát
 Domolykó 04. 15.–05. 31. 25 cm
 Jászkeszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Szilvaorrú keszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Garda 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Paduc 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Márna 04. 15.–05. 31. (3 db) 40 cm
 Ponty 05. 02.–05. 31. (3 db) 30 cm
 Balin 03. 01.–04. 30. (3 db) 40 cm
 Compó 05. 02.–06. 15. (3 db) 25 cm
 Harcsa 05. 02.–06. 15. (3 db) 60 cm
  tilalmi időszakban 100 cm
 Csuka 02. 01.–03. 31. (3 db) 40 cm
 Sebes pisztráng 10. 01.–03. 31. (3 db) 22 cm
 Menyhal  (3 db) 25 cm
 Sügér 03. 01.–04. 30. minden
 Fogas süllő 03. 01.–04. 30. (3 db) 30 cm
 Kősüllő 03. 01.–06. 30. (3 db) 25 cm

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
–  egyéb pénzügyi szolgáltatások,  

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. tel./fax: 42/563-053
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

Központ: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
Tel: 42/597-540 Fax: 42/597-541, 597-560

A 2013. évi egyéni bajnokság győztesei és helyezettjei

A Megyei Horgász Szövetség 2014 
évben is szeretettel és változatlan 
nyitva tartással áll az egyesületek és 
a horgásztársak rendelkezésére,  
Nyíregyházán a Galéria Üzletházban.
Hétfő-kedd  7.30-16.00 óráig
Szerda:  7.30-18.00 óráig
Csütörtök: 7.30-16.00 óráig
Péntek: 7.30-13.30 óráig

2014 évi fogási esélyek Szolunáris naptár

Gyenge fogás Jó fogás Nagyon jó fogás Első negyed Utolsó negyedteli hold ÚjholdUN ÚEN T

4400 Nyíregyháza,  
Dózsa Gy. u. 23. sz. fsz. 10.  
(Galéria Üzletház)
Tel./fax:  06-42/411-372
www.villantomagazin.com

Hónapok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Január Ú EN T UN Ú

Február EN T UN

Március Ú EN T UN Ú

Április EN T UN Ú

Május EN T UN Ú

Június EN T UN Ú

Július EN T UN Ú

Augusztus EN T UN Ú

Szeptember EN T UN Ú

Október EN T UN Ú EN

November T UN Ú EN

December T UN Ú EN

Július
  1  K Annamária, Tihamér
  2  Sze Ottó
  3  Cs Kornél, Soma
  4  P Ulrik
  5  Szo Emese, Sarolta
  6  V Csaba
  7  H Apollónia
  8  K Ellák
  9  Sze Lukrécia
  10  Cs Amália
  11  P Nóra, Lili
  12  Szo Izabella, Dalma
  13  V Jenő
  14  H Örs, Stella
  15  K Henrik, Roland
  16  Sze Valter
  17  Cs Endre, Elek
  18  P Frigyes
  19  Szo Emília
  20  V Illés
  21  H Daniella, Dániel
  22  K Magdolna
  23  Sze Lenke
  24  Cs Kinga, Kincső
  25  P Kristóf, Jakab
  26  Szo Anna, Anikó
  27  V Olga, Liliána
  28  H Szabolcs
  29  K Márta, Flóra
  30  Sze Judit, Xénia
  31  Cs Oszkár

Augusztus
  1  P Boglárka
  2  Szo Lehel
  3  V Hermina
  4  H Domonkos, Dominika
  5  K Krisztina
  6  Sze Berta, Bettina
  7  Cs Ibolya
  8  P László
  9  Szo Emőd
  10  V Lőrinc
  11  H Zsuzsanna, Tiborc
  12  K Klára
  13  Sze Ipoly
  14  Cs Marcell
  15  P Mária
  16  Szo Ábrahám
  17  V Jácint
  18  H Ilona
  19  K Huba
  20  Sze Az államal. ü., István, Vajk
  21  Cs Sámuel, Hajna
  22  P Menyhért, Mirjam
  23  Szo Bence 
  24  V Bertalan
  25  H Lajos, Patrícia
  26  K Izsó
  27  Sze Gáspár
  28  Cs Ágoston
  29  P Beatrix, Erna
  30  Szo Rózsa
  31  V Erika, Bella

Szeptem-
 1  H  Egyed, Egon
  2  K Rebeka, Dorina
  3  Sze Hilda
  4  Cs Rozália
  5  P Viktor, Lőrinc
  6  Szo Zakariás
  7  V Regina
  8  H Mária, Adrienn
  9  K Ádám
  10  Sze Nikolett, Hunor
  11  Cs Teodóra
  12  P Mária
  13  Szo Kornél
  14  V Szeréna, Roxána
  15  H Enikő, Melitta
  16  K Edit
  17  Sze Zsófia
  18  Cs Diána
  19  P Vilhelmina
  20  Szo Friderika
  21  V Máté, Mirella
  22  H Móric
  23  K Tekla
  24  Sze Gellért, Mercédesz
  25  Cs Eufrozina, Kende
  26  P Jusztina
  27  Szo Adalbert
  28  V Vencel
  29  H Mihály
  30  K Jeromos

Október
   1  Sze Malvin
  2  Cs Petra
  3  P Helga
  4  Szo Ferenc
  5  V Aurél
  6  H Brúnó, Renáta
  7  K Amália
  8  Sze Koppány
  9  Cs Dénes
  10 P Gedeon
  11  Szo Brigitta, Gitta
  12  V Miksa
  13  H Kálmán, Ede
  14  K Helén
  15  Sze Teréz
  16  Cs Gál
  17  P Hedvig
  18  Szo Lukács
  19  V Nándor
  20  H Vendel
  21  K Orsolya
  22  Sze Előd
  23  Cs Nemzeti ünnep, Gyöngyi
  24  P Salamon
  25  Szo Blanka, Bianka
  26  V Dömötör
  27  H Szabina
  28  K Simon, Szimonetta
  29  Sze Nárcisz
  30  Cs Alfonz
  31  P Farkas

November
  1  Szo Mindenszentek, Marianna
  2  V Achilles
  3  H Győző
  4  K Károly
  5  Sze Imre
  6  Cs Lénárd
  7  P Rezső
  8  Szo Zsombor
  9  V Tivadar
  10  H Réka
  11  K Márton
  12  Sze Jónás, Renátó
  13  Cs Szilvia
  14  P Aliz
  15  Szo Albert, Lipót
  16  V Ödön
  17  H Hortenzia, Gergő
  18  K Jenő
  19  Sze Erzsébet, Zsóka
  20  Cs Jolán
  21  P Olivér
  22  Szo Cecília
  23  V Kelemen, Klementina
  24  H Emma
  25  K Katalin
  26  Sze Virág
  27  Cs Virgil
  28  P Stefánia
  29  Szo Taksony
  30  V András, Andor

December
  1  H Elza
  2  K Melinda, Vivien
  3  Sze Ferenc, Olívia
  4  Cs Borbála, Barbara
  5  P Vilma
  6  Szo Miklós
  7  V Ambrus
  8  H Mária
  9  K Natália
  10  Sze Judit
  11  Cs Árpád
  12  P Gabriella
  13  Szo Luca, Otília
  14  V Szilárda
  15  H Valér
  16  K Etelka, Aletta
  17  Sze Lázár, Olimpia
  18  Cs Auguszta
  19  P Viola
  20  Szo Teofil
  21  V Tamás
  22  H Zénó
  23  K Viktória
  24  Sze Ádám, Éva
  25  Cs Karácsony, Eugénia
  26  P Karácsony, István
  27  Szo János
  28  V Kamilla
  29  H Tamás, Tamara
  30  K Dávid
  31  Sze Szilveszter

Április
 1 K Hugó
  2  Sze Áron
  3  Cs Buda, Richárd
  4  P Izidor
  5  Szo Vince
  6  V Vilmos, Bíborka
  7  H Herman
  8  K Dénes
  9  Sze Erhard 
  10  Cs Zsolt
  11  P Leó
  12  Szo Gyula
  13  V Ida
  14  H Tibor
  15  K Anasztázia, Tas
  16  Sze Csongor
  17  Cs Rudolf
  18  P Andrea, Ilma
  19  Szo Emma
  20  V Húsvét, Tivadar
  21  H Húsvét, Konrád
  22  K Csilla, Noémi
  23  Sze Béla
  24  Cs György
  25  P Márk
  26  Szo Ervin
  27  V Zita, Mariann
  28  H Valéria
  29  K Péter
  30  Sze Katalin, Kitti

Március
 1 Szo Albin
 2 V Lujza
  3  H Kornélia
  4  K Kázmér
  5  Sze Adorján, Adrián
  6  Cs Leonóra, Inez
  7  P Tamás
  8  Szo Zoltán
  9  V Franciska, Fanni
  10  H Ildikó
  11  K Szilárd
  12  Sze Gergely
  13  Cs Krisztián, Ajtony
  14  P Matild
  15  Szo Nemzeti ünnep, Kristóf
  16  V Henrietta
  17  H Gertrúd, Patrik
  18  K Sándor, Ede
  19  Sze József, Bánk
  20  Cs Klaudia
  21  P Benedek
  22  Szo Beáta, Izolda
  23  V Emőke
  24  H Gábor
  25 K Irén, Írisz
  26  Sze Emánuel
  27  Cs Hajnalka
  28  P Gedeon
  29  Szo Auguszta
  30  V Zalán
  31 H Árpád

Május
 1  Cs A munka ünnepe, Fülöp
  2  P Zsigmond
  3  Szo Tímea, Irma
  4  V Mónika, Flórián
  5   H Györgyi
  6  K Ivett, Frida
  7  Sze Gizella
  8  Cs Mihály
  9  P Gergely
  10  Szo Ármin, Pálma
  11  V Ferenc
  12  H Pongrác
 13  K Szervác, Imola
  14  Sze Bonifác
  15  Cs Zsófia
  16  P Mózes
  17  Szo Paszkál
  18  V Erik, Alexandra
  19  H Ivó, Milán
 20  K Bernát, Felícia
  21  Sze Konstantin
  22  Cs Júlia, Rita
  23  P Dezső
  24  Szo Eszter
  25  V Orbán
  26  H Fülöp, Evelin
  27  K Hella
  28  Sze Emil
  29  Cs Magdolna
  30  P Janka
  31  Szo Angéla

Június
  1  V Tünde
  2  H Kármen, Anita
  3  K Klotild
  4  Sze Bulcsú
  5  Cs Fatime
  6  P Norbert, Cintia
  7  Szo Róbert
  8  V Pünkösd, Medárd
  9  H Pünkösd, Félix
  10  K Margit, Gréta
  11  Sze Barnabás
  12  Cs Villő
  13  P Antal, Anett
  14  Szo Vazul
  15  V Jolán, Vid
  16  H Jusztin
  17  K Laura, Alida
  18  Sze Arnold, Levente
  19  Cs Gyárfás
  20  P Rafael
  21  Szo Alajos, Leila
  22  V Paulina
  23  H Zoltán, Szidónia
  24  K Iván
  25  Sze Vilmos, Viola
  26  Cs János, Pál
  27  P László
  28  Szo Levente, Irén
  29  V Péter, Pál
  30  H Pál

Január
 1 Sze Újév, Fruzsina
  2 Cs  Ábel, Gergely
  3 P Benjamin
  4 Szo Titusz, Leona
  5 V Simon, Cézár 
  6 H  Boldizsár, Menyhért
  7 K Attila, Ramóna
  8 Sze Gyöngyvér
  9 Cs Marcell
  10 P  Melánia
  11 Szo Ágota, Baltazár
  12 V Ernő
  13 H Veronika
  14 K Bódog, Félix
  15 Sze Lóránt, Loránd
  16 Cs Gusztáv
  17 P Antal, Antónia
  18 Szo Piroska
  19 V  Sára, Márió
  20 H Fábián, Sebestyén
  21 K Ágnes
  22 Sze Vince, Artúr
  23 Cs Zelma, Rajmund
  24 P  Timót, Xénia
  25 Szo Pál
  26 V  Vanda, Paula
  27 H Angelika, Angéla
  28 K Károly, Karola
  29 Sze Adél
  30 Cs Gerda, Martina
  31 P  Marcella

Február
 1 Szo Ignác
  2 V Karolina, Aida
  3 H Balázs
  4 K Ráhel, Csenge
  5 Sze Ágota, Ingrid
  6 Cs Dóra, Dorottya
  7 P Rómeó, Tódor
  8 Szo Aranka
  9 V Abigél, Alex
  10 H Elvira
  11 K Bertold, Marietta
  12 Sze Lívia, Lídia
  13 Cs Ella, Linda
  14 P Bálint, Valentin
  15 Szo Kolos, Georgina
  16 V Julianna, Lilla
  17 H Donát
  18 K Bernadett
  19 Sze Zsuzsanna
  20 Cs Aladár, Álmos
  21 P Eleonóra
  22 Szo Gerzson
  23 V Alfréd
  24 H Mátyás, Jázmin
  25 K Géza
  26 Sze Edina
  27 Cs Ákos, Bátor
  28 P Elemér

2014

2013-ban újraválasz-
tott tisztségviselők
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Víz, – Környezetvédelmi és Halgazdálkodási  
Szakbizottság beszámolója a 2013. évi munkájáról Jótékonysági horgászverseny összefogással
A 2013. évi választó küldött-

közgyűlésen, többek között 
megválasztásra kerültek a szak-
bizottságok vezetői is. 

Ezt követően a Szövetség elnöke a 
szakbizottsági vezetők javaslata alapján 
írásban megbízta a felkért személye-
ket, a 2013-2018-ig terjedő időszakra. 
A feladatokat az alábbiak szerint osz-
tottuk fel:

A Holt-Szamoson: Deák Kornélra 
(Mátészalkai Rendőrég munkatársa) és 
Móricz Zoltánra  (nyugalmazott rendőr) 
számítunk.

Császárszálláson: Szőke Attila (Ér-
kerti Rendőrőrs munkatársa) Rabatin 
János (nyugalmazott rendőr) és Orosz 
Sándor (elnökségi tag, nagyhalászi Rét-
közi HE elnöke) segítségére számítunk.

A Keleti főcsatornán: Sándor Jó-
zsef (a Tiszavasvári Alkaloida Lombik 
HE. tagja) vesz részt a szakbizottsági 
munkában. 

Gere István a Vásárosnaményi Vízi 
Rendészet és dr. Balogh Barnabás a 
Megyei Rendőrkapitányság munkatársai 
pedig valamennyi vízterület vonatkozá-
sában rendelkezésünkre állnak. 

Oláh Eszter, új tagunk, mint termé-
szetvédelmi mérnök, a környezet-és ter-
mészetvédelmi feladatokat látja el. 

2013. évben is a munkánk jelentős 
részét, az összevont ellenőrzések, a te-
lepítések kísérése, a Környezetvédelmi 
Napok szervezése, a vízpart rendben 
tartása és a halvédelem tette ki. 

Változás volt viszont ebben az évben, 
a 2012. évi CXX. rendészeti törvény 
bevezetésével kapcsolatos ránk váró fel-
adatok elvégzése, mely szerint a régi 
halőri igazolványok bevonásra kerültek, 
2013. május 01-től, helyettük megkap-
tuk a Rendőrségtől az új igazolványt 
és jelvényt. Továbbá egy nagyon hasz-
nos képzésen vettünk részt a Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskolában, melyet 
szintén a rendészeti törvény írt elő a 
halászati őrök számára. A bekövetkezett 
változásokról az egyesületeket is érte-
sítette a Szövetség, naprakész informá-
ciókkal látta el az érintetteket. Már év 
elején az egyesületi vezetők konzultá-
ciójára meghívtunk egy témában jártas 
rendőrnőt, aki ismertette a ránk váró ad-
minisztratív és egyéb feladatokat. A kez-
deti nehézségek után mára már letisztult 
ennek a menete, több egyesület halászati 
őrei már túl vannak a képzésen is. Az 

idén már nem lesz több tanfolyam, akik 
még kivártak, már csak jövőre tehetnek 
vizsgát. A tanfolyam 5 napos volt, illet-
ve választható volt egy online képzés is, 
amit már csak 2 napos tanfolyam és a 
vizsga követett. A költségtakarékosság 
miatt mindenki ezt a formát választotta. 
A tananyagot a Szövetség mindenkinek 
rendelkezésére bocsátotta és az onli-
ne vizsgába is sokat segített, technikai 
téren. 

A törvényi kötelezettségeken túlme-
nően halgazdálkodási feladatainknak is 
igyekeztünk eleget tenni. Rendszeresen 
részt vettünk és ellenőriztük a Szövet-
ségi telepítéseket, továbbá különösen te-
lepítések után tartottunk a Rendőrséggel 
és a halőrökkel összevont ellenőrzést.

Császárszálláson Összevont ellenőr-
zést kétszer végeztünk az Érkerti Rend-
őrőrs munkatársainak bevonásával. (6 
fő rendőr, 3 fő halőr, 3 fő bizottsági tag 
részvételével) Két fő lett figyelmeztetve, 
3 botos horgászatért. Telepítés 9 alka-
lommal történt, összesen: 500 kg P2, 
3.550 kg P3, 710 kg keszeg, kárász, 10 e. 
db en Süllő. Értékük: 3.329.650,- Ft.

Oláhréti tápcsatornán 3 alkalommal 
volt telepítés: 100 kg P2, 66 kg P3, 171 
kg keszeg, kárász. Értékük: 156.690,- Ft. 
A vízpart rendben tartása folyamatosan 
történik, a Vízügy közhasznú munkások-
kal megoldja, Szövetségünk pedig a sze-
mét elszállításba besegít az UAZ-zal.

A Holt Szamoson egyszer végeztünk 
közös rendőri ellenőrzést, (11 fő rendőr, 
6 fő halőr, 2 fő polgárőr, 2 fő szakbi-
zottsági tag részvételével). Kb.70-80 fő 
horgászt ellenőriztünk. Sajnos kettőnek 
nem volt engedélye, ketten figyelmez-
tetve lettek 3 botos horgászatért. A Má-
tészalkai Rendőrség járőrei rendszeresen 
ellenőriztek ezen a vízen. Telepítés 5 
alkalommal történt, 3.957 kg P3, 10 e 
db. en. Süllő. Értékük: 3.373.564,- Ft. 

A vízpart tisztán tartását a halőrök vég-
zik. A Keleti övcsatornán (Vájás) 1-szer 
volt telepítés 100 kg P3, 76.200.- Ft 
értékben. 

A Keleti főcsatornán a két közös 
ellenőrzés során 1 fő lett figyelmeztetve 
szintén 3 botos horgászatért. Telepítés 
5 alkalommal történt, 500 kg P2, 2.950 
kg P3, 10 e db en. Süllő. Összesen: 
2.695.575,- Ft-ért.

A Halásztanyai csatornát is rendszere-
sen ellenőrizzük, egyszer volt a Polgár-
őrséggel közös ellenőrzésünk. Telepítés-
re 4-szer került sor, 100 kg P2, 300 kg 
P3, keszeg, kárász 100 kg. Összesen: 
330.990,- Ft értékben.  

A telepítések összértéke: 9.962.669,- 
Ft

Az összevont ellenőrzéseken túlme-
nően természetesen halőreink minden-
nap végzik halászati őri feladataikat. 
2013. évben összesen 36 fővel szemben 
tettek feljelentést, a Halászati Hatóság 
felé, ahol az alábbi határozatok szü-
lettek. A kiszabott pénzbírság mellett 
az Államijegyek is bevonásra kerültek 
3 hónaptól – 12 hónapig terjedő idő-
szakra. 

2013. évben meghívást kaptunk a 
Dél Borsodi Agrár Kft-től egy szakmai 

nyílt napra, ahol a Kft ügyvezetője Kiss 
Ferenc és munkatársai bemutatták ha-
lastavaikat és kínálatukat. A meghívást 
tolmácsolhattuk az egyesületek felé is, 
Akik éltek ezzel egy nagyon szép és 
mindenképpen eredményes napot tölthe-
tett el Gelejen. Szép egészséges minden 
igényt és mennyiséget kielégítő pontyot, 
kárászt kínáltak. 

Az idén is részt vettünk a MOHOSZ 
által rendezett Halgazdálkodási Konfe-
rencián, Budapesten. Az Országos Szö-
vetség irodaházában és területén, válto-
zatos szakmai programon vehettek részt 
az érdeklődő egyesületek, szövetségek 
képviselői. A különböző témakörökben 
(például a horgászvizek vízminőségi 
változásairól, a horgászkezelésű vizek 
hulladékkezelésének kérdéseiről, a vizek 
halállományának halegészségügyi hely-
zetéről, a halőrzést érintő változások-
ról és az új halgazdálkodási törvényből 
fakadó aktuális feladatokról) tartottak 
előadásokat és gyakorlati bemutatókat, 
termékismertetőket. A rendezvény célja 
új és hasznosítható ismereteket nyújtani 
a tanácskozáson, a nyílt napon részt-
vevő vízhasznosító horgászszervezetek 
részére. 

Előttünk álló feladat még a téli hal-
védelem. Fokozottan figyelni kell a léke-
lésre, fényfolyosók kialakítására, figyelő 
szolgálat felállítására. A halőrök a still-
fűrészeket már átvizsgálták, karbantartá-
suk megtörtént. 

Szakbizottságunk november 29.-én 
ülésezett a Császárszállási Horgászta-
nyán, 15 fő jelenlétével, ahol a 2013. 
évi munkát értékeltük ki, valamint meg-
beszéltük, felosztottuk a jövőre ránk 
váró feladatokat. Az ügyvezető igazgató 
úr tájékoztatást adott a hamarosan meg-
jelenő Végrehajtási rendelet már való-
színűleg változatlanul maradó részeiből, 
és az új halgazdálkodási törvény szak-
bizottságunkat érintő részleteiből.

Gura Mihály
Víz, – Környezetvédelmi és Halgaz-

dálkodási Szakbizottság elnöke

Nagyon jó érzéssel töltött 
el az, hogy ha segítségről 

van szó, az emberek – még 
a mai nehéz gazdasági hely-
zetben is – a lehetőségeikhez 
mérten összefognak és ön-
zetlenül segítenek.

Így volt ez, Kocsordon a Kirva 
lapos horgásztavon megrendezett 
jótékonysági horgászversenyen is, 
mellyel egy horgásztársunk beteg 
gyermekének gyógykezelését tá-
mogattuk. Nagyon sokan segítet-
ték a rendezvényt, voltak köztük 
olyanok is, akik egyáltalán nem is 
horgásztak vagy egyéb elfoglaltsá-
guk miatt nem tudtak személyesen 
ellátogatni a versenyre.

A verseny előtt a szervezők ré-
széről Szilágyi Imre és Jakab G. 
János köszöntötték a megjelenteket 
majd ismertették a szabályokat.

A sorsolás után mindenki el-
foglalhatta a rajthelyét, így időben 

elkezdődött a három és fél órás 
küzdelem, melyen 30-an dobták be 
szerelékeiket. Szerencsére az idő-
járás elemeivel nem kellett meg-
küzdeni, csodálatosan szép idő volt. 
Következett az igazság pillanata: 

a mérlegelés. Sajnos a vízszintnek 
és a halak gyenge kapó kedvének 
köszönhetően hamar végigmérték 
a pályát. Az első három helyezett 
egy-egy kupát kapott, a többi nyer-
tes pedig tárgyjutalomban része-
sült.

Eredmények: 1. Ifj. Szabó Csaba, 
2. Bráder Gergő, 3. Komári Péter, 
4. Szilágyi Csaba, 5. Szabó Csa-
ba, 6. Jakab G. János. Gyermek: 
1. Király Bence, 2. Csépke Bence. 
Legnagyobb hal: Bráder Gergő. 
Legkisebb hal: Szilágyi Krisztina

Szeretném még egyszer megkö-
szönni minden kedves sporttársam-
nak és jelenlévőnek az önzetlen 
segítségét!

Szilágyi Imre

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 
2011 októberében rendezte meg 
fennállásának 95 éves évforduló-
jára az I. Hortobágyi Lehalászá-
si Ünnepet. A nagy sikerre való 
tekintettel, hagyományt teremtve 
2013-ban harmadik alkalommal 
rendezték meg a Hortobágyi Le-
halászási Ünnepet az Elepi tóegy-
ségnél, melynek időpontja október 
12-13.-a volt. A látványos bemuta-

tó során bepillantást nyerhettünk a 
halászat világába, megtekinthettük 
hogyan kerülnek a halak a hálóba, 
majd a hálóból az osztályozó asz-
talra. Ezen az asztalon fajták sze-
rint szétválogatták a halakat, majd 
egy teherautón lévő vízzel teli tar-
tályokba tették és elszállították. A 
halak innen nem kereskedelmi for-
galomba, hanem a telelő helyükre 
kerültek. 

A második napon több mint 300 
mázsa hal került a hálóba, majd 
a telelőbe. A halászati kiállításon 
testközelből ismerhettük meg a ha-
lászat közben használt eszközöket 
és a Hortobágy vizes élőhelyét. A 
két nap alatt folyamatos színpadi 
programok, kézműves utca, élőhal 
vásár, Bor és Pálinkaház, csóna-
kázás, változatos gyermekjátékok, 
országos halételfőző verseny és 
horgászverseny biztosított igazi ki-
kapcsolódást mindenki számára.

A rendezvény látogatói megkós-

tolhatták a különböző halételeket, 
volt ott káposztás harcsa, tejfö-
lös-gombás harcsapaprikás és az 
elmaradhatatlan halászlé és sült hal 
(ponty, kárász, keszeg).

A Lehalászási ünnep szerintünk 
elérte célját, népszerűsítette a hal-
ételeket és azok sokszínűségét. Aki 
kilátogatott erre a rendezvényre az 
vásárolhatott is halat a saját haléte-
léhez. Bízunk benne, hogy jövőre 
még többen ellátogatnak erre a 
rendezvényre!

Szilágyi Imre 

A horgásztársakra emlékeztek

Sikeres volt az „Őszi Ívás”

Immár hetedik alkalommal em-
lékeztek meg a Máriapócsi Hor-
gász Egyesület tagjai az elhunyt 
horgásztársakról egy horgászver-
seny rendezésével. 

A verseny végeredménye: 1. 
Tóth Árpád, 2. Szahajda Kristóf, 3. 
Szollár István. A legnagyobb halat 
Tóth Árpád fogta. 

A Csokay horgásztavon megren-
dezett tél páros csónakos pergető 
horgászversenyen  tizennyolc csa-
pat adta le a nevezését. Bár reg-
gelre a tavat vékony jég borította, 
minden nehézség ellenére, időben 
elkezdődött a hatórás megméret-
tetés. Szerencsére a felkelő nap 
sugarai az összetört jégtáblákat fo-
lyamatosan elolvasztotta. Panaszra 
nem lehetett ok, mert bár a kifogott 
halak darabszáma messze elmaradt 

az elmúlt versenyhez képest, a mé-
retük azonban kárpótolt mindenkit. 
Több kilencven centinél nagyobb 
csuka is részt vett az ilyenkor kö-
telező fotózáson. A versenyen ösz-
szesen 45 db csukát fogtak, me-
lyek együttes hossza 2845 cm volt. 
Eredmények: 1. Szőke Tisza Team 
498 cm (halhossz), 2. Plébánosok 
Team 476 cm, 3. SziJa Team 340 
cm. A legnagyobb halat Veres Sán-
dor fogta a Szilver Teamből, 99 
cm-es. A legkisebb halat Nagy Jó-
zsef, a Pincsuka Team tagja fogta, 
mely 41 cmes volt. Szilágyi Imre

Hagyomány már, hogy a Nyír-
egyházi Városháza Horgász- és 
Szabadidő Egyesülete „Őszi Ívás” 
címmel (az idén immár kilencedik 
alkalommal) megrendezi az évad-
záró horgász versenyét. Az idén 
kilenc háromfős csapat várta a kel-
lemes őszi napsütésben a reggeli 
rajtot. A színhely is hagyományos 
volt, hisz most újra az Székely Őze-
tanya Bojlis Horgásztó adott otthont 
a küzdelemnek. A rendezőknek és a 
házigazda, Bukovenszki Istvánnék 
mindent elkövettek, hogy halbőség 
és szépen kialakított helyszín fogja 
a versenyzőket. Egyetlen „csavart” 
iktattak be, mégpedig, csak a ká-
rász, a keszeg és a törpeharcsa szá-
mított be a versenybe. A csapatok 
tagjai így sem unatkoztak, egymás 
után kapkodták ki a szebbnél szebb 
halakat. Természetesen a pontyok 
sem tétlenkedtek, s felvették a nem 
éppen nekik felajánlott csalikat. A 
több 5-7 kg-os mellett, egy 16 kg-os 
rekorder is horogra akadt. Ami most 
nem jelentett sikert, de a hal ki-
fárasztása, s lefotózása, óriási él-
ménnyel gazdagította a szerencsés 
pecást. Mire megszólalt a zárást je-
lentő dudaszó, elkészült Iglai János 
vezetésével a finom babgulyás. Kö-
szönet a tógazdának, hogy ingyen 
az egyesület rendelkezésére bocsá-

totta a versenyhez a vizet, valamint 
köszönet a többi támogatónak is, 
akik lehetővé tették, hogy egy kel-
lemes és sikeres napot tölthettek el 
a horgászok barátságban.

A verseny végeredménye:
1. Kelet-Magyarország 32,6 kg (Dan-
kó Mihály, Kormány Zoltán, ifj. Kor-
mány Zoltán), 
2. Sóstó-Gyógyfürdő HE. 29.2 kg
(Máté Mihály, Berencsi József, Dr. Sza-
bolcsi József), 
3. Reptéri Pecások 27.6 kg (Molnár 
tibor, István József, tóth János), 
4. Megyei Kormányhivatal 23.7 kg
A legtöbb kárászt fogó versenyző: 
Kormány Zoltán (Kelet-Magyaror-
szág). A legtöbb törpeharcsát fogó 
versenyző: Bodrogi Attila (Közter).

Tóth Árpád átveszi a jutalmat Papp 
Bertalan polgármestertől

Az idei esztendőben harmadik 
alkalommal rendezték meg Mária-
pócson a 24 órás horgászversenyt. 
Az első három helyezett közel har-
minc kilogramm halat fogott. 
Felnőtt: 1. Piricsi György, 2. Kulcsár Mik-
lós, 3. Okszi Attila. Gyerek: 1. Zsigó Marcel, 
2. Ifj. Zsigó László. Legnagyobb halat 
fogó: Kulcsár Miklós 3, 26 kg

Huszonnégy órán keresztül 

Lehalászási ünnep 2013

Vízterület neve A szabálysértés módja szabálysértés 
száma

Kiszabott 
bírság/fő

Holt Szamos

Jogosulatlan horgászat 12 fő 10-20 ezer forint

3 botos horgászat 1 fő 40 ezer forint

halászat 1 fő 100 ezer forint

Keleti  
főcsatorna 

Jogosulatlanul horgászó 
(1 év alatt 2 alkalommal)

1 fő 30 ezer forint

jogosulatlan horgászat 18 fő 10-20 ezer forint

gereblyézés 1 fő 50 ezer forint

Császárszállás 4 botos horgászat  
jogosulatlanul

1-1fő 20 ezer forint

Összesen: 36 fő

Ez a hal nem 
számított az 
eredménybe

Megszületett a 
végeredmény

Ifj. Kormány 
Zoltán fogta a 
legtöbb kárászt

Jeges viadal
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Az év utolsó hónapja nem-
csak a halfogyasztásban, 

hanem a halainkkal kapcso-
latos ismeretterjesztésben is 
csúcsidőszak. 

Ilyenkor érkezik ugyanis finisé-
hez az a közönségszavazás, ame-
lyen eldől, hogy a Magyar Haltani 
Társaság jelöltjei közül melyik vi-
selheti 2014-ben az Év Hala címet. 

Az októberben immár ötödik al-
kalommal megindított év hala ver-
senyben kezdetben a Balaton „látott 

hala”, a garda vezetett, de pár nap 
múlva már a fokozottan védett ma-
gyar bucó állt az élen. Ám utóbbi 
elsősége is pünkösdi királyságnak 
bizonyult, mert hamarosan mindket-
tőjüket megelőzte az országszerte 

gyakori és népszerű sügér. A garda 
nagyon elmaradt versenytársaitól, 
és nemrég még úgy tűnt, hogy a ma-
gyar bucó sem tud „lépést tartani” 
a horgászhalként kedvelt sügérrel. 
November végére azonban sikerült 
úgy felzárkóznia, hogy ismét telje-
sen nyílttá vált a verseny. 

December elejéig háromezren 
szavaztak a Magyar Haltani Társa-
ság honlapján, s a tavalyi részvételi 
adatok alapján még kb. ugyaneny-
nyi voksra lehet számítani. Mi-
vel a két éllovas eredménye alig 

különbözik, az elsőség kérdése a 
horgászok és a természetvédők to-
vábbi aktivitásán múlik. December 
31-éig még bárki véleményt nyil-
váníthat a http://haltanitarsasag.hu/
azevhala_hu.php weboldal szava-
zógombjainak segítségével. Az egy 
hálózatra kapcsolt (munkahelyi) 
gépek esetén azonban rendszerint 
csak egyetlen szavazatot regisztrál 
a szavazatszámláló, ezért érdeme-
sebb otthonról próbálkozni.

A Magyar Haltani Társaság  
közleménye

Az Év Hala: Hajszálnyi előnnyel vezet a sügér

Egyelőre úgy tűnik mégsem 
ugrott a tavaszi horgászat 

A nyakzó hálók alkalmazása

A Gazdasági Rádióban 
nemrégiben elhangzott 

riport kivonata a halgazdál-
kodási törvény végrehajtási 
rendeletéről:

R i p o r t e r : 
H o rg á s z n i 
jó, télen is 
nyáron is. 
De a legtöb-
ben egyet ér-
tünk abban, 
hogy a leg-
jobb akkor, 

amikor elmúlik a tél végre látjuk 
a napot, végre ki lehet ülni a víz-
partra, és végre megmozdulnak a 
halak. 

Az eddigi törvények szerint erre 
volt is lehetőség és bár a legtöbb 
hal ívási, tilalmi időszaka tavaszra 
esik, mindig volt olyan faj, amire 
lehetett horgászni. Az új végre-
hajtási rendelet szerint ugyanakkor 
jelentősen változtak a tilalmi idő-
szakok. Eddigi május helyett már 
április elejétől júniusig tilos lenne 
horgászni, tehát marad a vízparton 
ülés és a nap nézés, hal nélkül. 
Illetve van pár olyan tájidegen te-
lepített faj, amire nem szól a rende-
let. Igaz ezek többsége vagy nem 
kívánt zsákmány, vagy nem is mo-
zog ilyen korán. Ráadásul a rende-
letbe bekerültek a tilalom alá olyan 
eddig bármikor és bármilyen meny-
nyiségben fogható fajok, mint a 
legnépszerűbb horgászzsákmány a 
dévérkeszeg, sőt úgy, hogy a felső 
méretet is meghatározták: 50 cm. 
És itt van a pont, amikor eldurran 
a horgász agya. Tovább olvassa a 
táblázatot és itt már nem hisz a sze-
mének. Nem csak a dévér, hanem 
más keszeg is fent van a listán, 
felső méretkorláttal, de nem csak a 
keszegek kapnak felső korlátot. Az 
egyik legpompásabb magyar halat, 
a süllőt pl. 80 cm felett vissza kel-
lene dobni a törvényalkotó szerint. 
A horgász a szívéhez kap, fibrillál 
és egyáltalán nem érti, miért van 
erre szükség és nyilván hívja az 
öregeket, a szakértőket látták-e a 
terveket, aki látta hasonlóan nem 
érti, aki nem látta nem is hiszi el. 

Riporter: Itt az ideje, hogy meg-
kérdezzük az illetékest, Bardócz 
Tamás a VM Erdészeti, Halászati, 
Vadászati Főosztályának vezetője 
nagyon hamar meglepő választ ad 
a felső méterkorlátozás beveze-
tésére. A megoldás a kárókatona, 
vagy kormorán ami egy madár és 
nagyon szereti a halat, de annyira, 
hogy naponta akár 10 kg-ot meg-

eszik belőle, csapatban jár, és egy 
ilyen csapat akár pillanatok alatt is 
lerabol egy halastavat.
Bardócz Tamás: Vizeink szapo-
rulatának egyik legnagyobb gátja, 
mostanában, az a kormorán meny-
nyiség, amely egy Európai prob-
lémaként vizeinkre nehezedik és 
ez a halevő madár gyakorlatilag 
mindent ki bír enni vizeinkből ki-
véve a megfelelően nagy halakat. 
Az egyik legfőbb ökológiai oka, 
annak hogy igyekeztünk bevezetni 
ezt a felső méretkorlátozást, ez a 
kormorán volt, a másik ok pedig, 
hogy minél több szaporodásra ké-
pes egyedet hagyunk bent a vizek-
ben, annál nagyobb az esély arra, 
hogy ez a természetes megújulás 
meg tud történni a vizekben.

Riporter: Már éppen kezdünk be-
lenyugodni, hogy a kormoránok 
elintézték a tavaszi horgászatunkat 
és a nagy fogásokat, amikor vá-
ratlan fordulatot vesz a beszélge-
tésünk.
Bardócz Tamás: Ez nem egy vég-
leges táblázat. Sőt volt egy egyez-
tetésünk a legnagyobb horgászszer-
vezet a MOHOSZ képviselőivel, 
ahol ők is kifogásolták ezeket a fel-
ső méretkorlátokat, és több fajnak 
felkerülését a tilalmi időszakkal 
és méretkorlátozással védett fajok 
közé. és drasztikusan változtatni 
fogunk ezen a táblázaton.

Riporter: Drasztikusan változtatni 
fognak. Ez azt jelenti, hogy ez az 
egész, most amiről beszélgetünk 
az sztornó?
Bardócz Tamás: Nem teljesen. 
Azt gondolom, hogy erről beszélni 
kell ennek a felső méretkorlátnak 
a bevezetéséről, csak lehet, hogy 
nem most, hanem majd egy két év 
múlva, amikor a horgásztársada-
lom is átlátja, hogy ezek az intéz-
kedések nem ellenük, hanem értük 
történnek. Felső méretkorlátok el-
törlésre kerülnek valószínűleg és 
kikerülnek a védett időszakból és 
méretkorlátozások alól a karika-
keszeg, dévérkeszeg, laposkeszeg 
és a bagolykeszeg és több egyéb 
finomítás is történik.

Riporter: Úgy tűnik tehát, hogy a 
tárca nagyon nagy szakmai ellen-
állásba ütközött a horgászszövet-
ségnél és be is látta, hogy túllőtt 
a célon. A minisztérium főosztály-
vezetője ugyanakkor fontosnak 
tartotta, hogy a szakmai egyezte-
tések folytatódjanak, és egyelőre 
úgy tűnik mégsem ugrott a tavaszi 
horgászat.

A Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal 

Földművelésügyi Igazgatósá-
ga a nyakzó háló alkalmazá-
sával kapcsolatban a követ-
kező tájékoztatást adta:

Az elmúlt időszakban több meg-
keresés érkezett Igazgatóságomhoz 
a nyakzó háló használatának kap-
csán, ezért a halgazdálkodásról és a 
hal védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 
ide vonatkozó jogszabályi rendel-
kezéseinek egységes értelmezése 
érdekében az alábbi tájékoztatást 
adom:

A Hhvtv. 46. § (4) bekezdés h) 
pontja alapján halgazdálkodási víz-
területen tiltott halfogási eszköznek 
és módnak minősül a 2. § 21. pontja 
szerinti nyakzó háló alkalmazása.

A Hhvtv 2. § 21. pontja szerint a 
nyakzó háló: olyan állított halász-
eszköz, amelynek fogási elve a hal 
megakadásán alapul és a megfogott 
egyed rövid időn belül történő el-
pusztulásához vezet.

A fentiek alapján nyakzó hálónak 
minősül minden állító halászati esz-
köz, mivel fogási elvük az, hogy a 
kopoltyúfedőnél vagy az úszósuga-
rak által a hal fennakad a hálóban.

Az állító halászat eszközeinek, 
azaz a Hhvtv. értelmezésében nyak-
zó hálónak minősülnek – a teljesség 
igénye nélkül – az alábbi eszközök: 
meslenc, marázsa, métháló, balin-
háló, kecsegeháló, tükörháló, ko-
poltyúháló, paneles kopoltyúháló.

Nem minősülnek ugyanakkor 
nyakzó hálónak például a rekesz-
tő halászat hagyományos eszközei 
(varsák), vagy a különféle húzó és 
vontatott háló típusok, amelyekbe a 
hal esetenként szintén beleakadhat 
a fent vázolt módon.

A Hhvtv. 47. § (3) bekezdése 
alapján a 46. § (4) bekezdés h) 
pontja szerinti eszköz nem minősül 
tiltott halfogási eszköznek és mód-
nak, amennyiben a 10. § (3) bekez-
dése szerinti célok megvalósításá-
hoz, vagy tudományos kutatás, va-
lamint a halállományok felmérése 
és megőrzése céljából alkalmazzák.

A Hhvtv. 10. § (3) bekezdése ér-
telmében a halgazdálkodási hatóság 
az őshonos halállományt veszélyez-
tető, tájidegen, invazív halfajok ál-
lományának felmérésére, illetve az 
ellenük való védekezés – különösen 
az ökológiai célú, szelektív halászat 
– elvégzésére vagy elvégeztetésére 
kötelezheti a halgazdálkodásra jo-
gosultat vagy a haltermelési létesít-
mény üzemeltetőjét. A Hhvtv. 10. § 
(4) bekezdés szerint, a (3) bekezdés 
szerinti kötelezés a veszélyeztetés 
jelentős ökológiai hatása esetén ad-
ható ki.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-

tonsági Hivatalról szóló 22/2012. 
(II. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) 
bekezdése szerint a Hhvtv. 10. § 
(1) és (3) bekezdésében, 11. § (1) 
bekezdésében, 15. §-ában foglalt 
eljárások tekintetében a Kormány 
elsőfokú halgazdálkodási hatóság-
ként a NÉBIH-et jelöli ki, ha az el-
járás két vagy több megyét érint.

A fentiek értelmében a nyakzó 
háló használatára a megyei halgaz-
dálkodási hatóság saját hatáskörét 
érintően kötelezést adhat ki az ős-
honos halállományt veszélyeztető, 
tájidegen, invazív halfajok állomá-
nyának felmérésére, illetve az el-
lenük való védekezés – különösen 
az ökológiai célú, szelektív halászat 
– elvégzésére. 

A felsoroltakon kívül továbbá, 
a Hhvtv. 46. § (2) bekezdése alap-
ján, halgazdálkodási vízterületen az 
adott élőhelyen előforduló halfa-
jok fajlagos tilalmi idejével egye-
ző naptári időszakban tilos minden 
olyan halászeszköz alkalmazása, 
amelynél nem biztosítható a faj-
lagos tilalommal érintett egyedek 
kíméletes visszaengedése.

Az állítóhalászati eszközökből 
– avagy a Hhvtv. értelmezésében 
nyakzó hálóból –, annak jellege mi-
att nem biztosítható a fajlagos tila-
lommal érintett egyedek kíméletes 
visszaengedése. Így az élőhelyen 
előforduló halfajok fajlagos tilalmi 
idejével érintett naptári időszakban 
nyakzó háló használatának tiltására 
a fenti jogszabályi rendelkezés is al-
kalmazható. Azonban a Hhvtv. 47. 
§ (1) bekezdése alapján a 46. § (2) 
és (3) bekezdésében foglalt tilalom 
alóli felmentést a halgazdálkodási 
hatóság a halgazdálkodásra jogosult 
kérelmére adhatja meg a 8. § (1) és 
a 10. § (3) bekezdés szerinti célokat 
szolgáló intézkedések, vagy tudo-
mányos kutatás megvalósításához, 
vagy a 16. § (6) bekezdése szerinti 
halgazdálkodási vízterületen.

A fentieket összegezve, ha a 
nyakzó háló használatára a halgaz-
dálkodási hatóság kötelezést nem 
adott ki, illetve a 46. § (2) bekezdés 
szerinti felmentést sem adott a hal-
gazdálkodásra jogosult kérelmére, 
akkor az adott halgazdálkodási víz-
területen nyakzó háló alkalmazásá-
val végzett halfogási tevékenység 
törvénysértő, és halvédelmi bírság 
kiszabását, valamint büntetőeljárás 
megindítását vonhatja maga után.

Levelemet tekintse tájékoztató 
jellegű szakmai véleménynek, mely 
jogi iránymutatást nem tartalmaz, 
jogi relevanciával nem bír.

Bertók József földművelésügyi 
igazgató nevében és megbízásából:

Fagyas Zoltán
vadászati és halászati

osztályvezető

Mozgalmas évet tudhat maga 
mögött a megyei horgász 

versenysport, hisz versenyek-
ben nem volt hiány, a szezonban 
szinte hétről hétre követék egy-
mást.

A már évek óta megrendezésre ke-
rülő versenyeken túl – az idén először 
– egy háromfordulós feeder kupa soro-
zattal egészült ki a versenynaptár, ami 
igen nagy népszerűségnek örvendett.

Na de menjünk sorjában.

Az év első megmérettetésének az 
évadnyitónak a tervekkel ellentétben 
– az árvíz miatt – Tiszalök helyett Ko-
csord adott otthont, akik mint mindig 
most is kiváló házigazdák voltak. A há-
rom óra alatt, az elmúlt évekhez képest 

sokkal több halat tehettek a versenyzők 
a haltartókba. Főként törpeharcsát, ká-
rászt, keszeget fogtak, de a ponty is 
gyakori vendég volt a horgokon. A fee-
der kupa első fordulója szintén Kocsor-
don került megrendezésre, ahol a meg-
szokottól eltérően igen magas fogásokat 
értek el a résztvevők. A másodosztályú 
csapatbajnokság Rakamazon, a Nagy 
Morotván zajlott. A kevés csapat elle-
nére hangulatos versenyen vehettünk 
részt. A Kraszna HE., Kocsord és a 
Vasutas HE., Mándok jövőre az első 
osztályban folytathatja a versenyzést. 

Az első osztályú csapatok Kisvárdán 
a Báger tavon mérhették össze tudá-
sukat. Szerencsére a tavalyi rossz idő 
csak reggel ijesztgette a versenyzőket. 
Nagyon szoros eredmények születtek, 
a Postás HE jövőre a másodosztályban 
próbálhat szerencsét.

A feeder kupa második fordulójára 
érkezők Tiszavasváriban a kacsás tavon 
tehették próbára halfogó tudományu-
kat. A fogások kiválóra sikereredtek, 
hisz a forduló megnyeréséhez több 
mint 16 kg halat kellett fogni. 

Külön köszönet Király Ferencnek 
Mezőladányban, aki a Megyei egyéni 
bajnokság színhelyét és ebédjét bizto-
sította. A kétfordulós verseny végén ki-
derült, hogy Luzsinszky Tamás a megye 
legjobb horgásza és kihirdetésre került 
a megyei válogatott keret névsora is.

Az év legfontosabb eseménye az 
Országos Horgász Csapatbajnokságon 
való részvételünk volt, Szegeden a 
Maty-éri evezős pályán. Sajnos Fortu-
na nem fogadott minket kegyeibe, hisz 
a sorsoláskor sikerült mindkét napra 
a legrosszabb szektorhelyeket kihúz-
nunk. Az OHCSB végeredménye alap-
ján sajnos mi is bekerültünk az első 
osztályból kieső három csapat közzé, 
bár csak két ponton múlt. Pozitívuma 
is volt azért a versenynek, hisz egyéni 
felnőtt kategóriában Pataki Zsolt kie-
melkedően szerepelt, második helye-
zést ért el. A jövő évi lehetőségekhez 
mérten a csapat mindent megtesz majd 
annak érdekében, hogy visszajussunk 
az első osztályba.

Sokat dolgoztak a Postás H.E. tagjai 
hogy a Keskeny horgásztavukat alkal-
massá tegyék a feeder kupa harmadik 
fordulójának megrendezésére. Munká-
juk sikeres volt, egy nagyon jó hangu-
latú horgászverseny vehettünk részt, 
ahol eldőlt a három forduló eredménye 
alapján ki a megye legjobb feeder hor-
gásza.

A Sóstói horgásztó adott otthont a 
XVIII. Nemzetközi Barátság kupá-
nak. Ezt a horgászversenyt minden 
évben más-más országban rendezik 
meg, most a soron következő Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetségnek nyílt lehetősége vendé-
gül látni a résztvevőket. A versenyre 
négy csapat öt-öt fős legénységgel adta 
le a nevezését: Dej csapata (Románia), 
Rozsnyó-Bodrogszerdahely csapata 
(Szlovákia), Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapata, 
Sóstó Gyógyfürdő H. E. csapata. E 
verseny célja az országok közötti jó 
kapcsolatok és barátságok kiépítése és 
az, hogy a csapatok, csapattagok ismer-
jék meg egymást.

A Maleczky család támogatásával 
az Apagyi kenderáztató horgásztavon 
került megrendezésre az elhunyt me-
gyei elnökünk emlékére a dr. Malecz-
ky Imre emlékverseny. Népes mezőny 
nevezett és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség vezetősége 
is majdnem teljes 
létszámmal tiszte-
letét tette Imre bá-
csi emléke előtt.

Tisztségviselői 
horgászversenyen 
a hagyományok-
nak megfelelően 
a tavalyi győztes, 
a Kraszna H.E. 
láthatta vendégül 
a megye horgász-
egyesületeinek 
tisztségviselőit, 
a Kocsordi Kir-

va lapos horgásztavon. A horgászokat 
szép, rendezett környezet fogadta ezen 
a szép őszi napon. Tíz horgászegyesü-
let jelentkezett 3-3 fős csapattal.

Összességében nagyon jó hangulatú 
versenyek voltak. Az évek alatt csökke-
nő tendencia a versenyzők létszámának 
tekintetében megfordulni látszik, ami 
köszönhető az új helyszíneknek és a ki-
fogott halak mennyiségének is.

Remélem az elkövetkező években 
is színvonalas, és népszerű marad a 
versenyhorgászat, és sok örömet szerez 
majd a résztvevőknek. A versenyeken 
újabb és újabb barátságok alakulnak ki, 
hisz ne felejtsük a horgászatokon nem 
ellenségek, csak ellenfelek vagyunk!

Szilágyi Imre 
Megyei Versenyszakbizottság Elnöke 

Mozgalmas évet tudhat maga mögött 
a megyei horgász versenysport

Visszatekintő 2013-as évadra



A Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetsége 2013. október 18-án kihe-
lyezett elnökségi ülést tartott Tisza-
vasváriban a Kacsás tónál. Ezen 
alkalomból megrendezték – az ülés 
után – a hagyományos elnökségi 
halfogó versenyt is. Itt a győzelmet 
Farkas Sándor szerezte meg. Az el-
nökségi horgászverseny eredménye: 
1. Farkas Sándor 1740 gr, 2. Szűcs 
Sándor 880 gr, 3. Fesztóry Sándor  
200 gr.
Az elnökségi ülés határozatai

9/2013. Az Elnökség meghallgat-
ta és elfogadta a két ülés között vég-
zett munkáról szóló beszámolót és a 
hozzászólásokra adott válaszokat.

10/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és elfogadta a Verseny Szak-
bizottság vezetőjének tájékoztatóját 
a megrendezett egyesületi, megyei, 
nemzetközi versenyekről, valamint 
az országos I. osztályú versenyen 
való szereplésről

11/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és elfogadta az Ifjúság-Okta-

tás Szakbizottság vezetőjének be-
számolóját a megyei és egyesületi 
horgásztábor eseményeiről, tapasz-
talatairól.

12/2013. Az Elnökség a Szövet-
ség kezelésében lévő vizek 2014. 
évi területi jegyárainak meghatáro-
zását a melléklet szerint fogadta el.

13/2013. Az Elnökség decembe-
ri ülésén ismételten foglalkozzon 
a SZÁK-programmal kapcsolatos 
helyzet elemzésével a Földművelés-
ügyi Minisztériumtól várható levél 
alapján és ezzel kapcsolatban hatá-
rozza meg a további feladatokat!

Virág Imre, elnök
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Csökkent a táborszervezési kedv
Összefoglaló a 2013. évi Me-

gyei horgásztáborokról, és 
az Ifjúsági-Oktatási Szakbizott-
ság munkájáról

Kicsit vegyes érzelmekkel írom az 
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottságunk 
2013. évi beszámolóját a horgásztábo-
rokról, a bizottság munkájáról. Teszem 
ezt azért, mert folyamatosan keresem 
az okát annak, miért csappant meg a 
táborszervezési kedv a Szövetségünk 
soraiba tartozó egyesületeknél. Igaz, 
hogy találhatunk több magyarázatot is 
rá, de biztos vagyok benne, hogy nem 
a gyerekek érdeklődése az ok, mert 
tapasztalatom szerint, ha tudomást sze-
reznek róla, hogy valahol indul, akkor 
nagyon szívesen részt vesznek rajta. 
Pár szót mégis megemlítek, ami nehe-
zíti a táborok szervezését, vagy elveheti 
az egyesületek kedvét annak tartásától.

 Az új civil törvényben rögzítettek ●●

annyi plusz munkát rónak az egyesü-
letek önkéntes munkásaira, hogy kény-
telenek átgondolni és fontossági sor-
rendet állítani a kötelezően elvégzendő 
feladatok között.

 A SZÁK program bevezetése sem ●●

volt zökkenőmentes. Itt nem csak a 
program megtanulása a gond, hanem 
az a tény, hogy több egyesület nem 
rendelkezik a programba kapcsolódás 
alapvető feltételeivel sem. Gondolok itt 
a számítógépre, vagy akár az internet 
hozzáférési lehetőségre.

 Nem szívesen mondom ki, – és re-●●

mélem rosszul gondolom – de félek 
attól, hogy egyre kevesebben vállalják 
az ingyenes munkát egy egyesület, a 
köz érdekében. Az is nagyon könnyen 
előfordulhat, hogy a nehezebb élet-
körülmények nem engedik meg azt a 
„luxust”, hogy a fiatalabb generáció 
szabad idejének egy részét feláldozza 
minden ellenszolgáltatás nélkül.

 2013. január elsejétől megkezdődött ●●

az iskolák nagy részénél (a 3000 fő 
lélekszám alattiak döntő többségénél) 
a fenntartóváltás mely akkora plusz 
feladatot ró rájuk, hogy kisebb gondjuk 
is nagyobb annál, hogy besegítsenek 
táborok szervezésébe. Pedig a horgász-
tábor lakói 6-18 év közöttiek.

 Nem elhanyagolható az a tény sem, ●●

hogy mindennek emelkedik az ára. Az 
élelmiszernek ugyanúgy, mint a szol-
gáltatásoknak. Egy tábor megszervezé-
sének a procedúráját csak az ismerheti, 
aki valamikor is megpróbálkozott vele. 

Különösen nehéz – és költséges – egy 
bentlakásos tábor szervezése. Ott nincs 
nappal, nincs éjszaka, de van igen nagy 
felelősség, veszély, mert víz közelében 
igen nagy tragédiák is előfordulhatnak.

Ezek után térek rá a bizottság vá-
lasztása óta eltelt időszakában végzett 
munkájának ismertetésére.

A választás után létrehoztunk egy 
háromfős bizottságot figyelembe véve 
azt is, hogy kinek van táborszervezési 
tapasztalata, ki mennyire lehet hasznos 
tag a jövőre vonatkozólag.
Így esett a választás:
1.  Tóth Árpádra a Máriapócsi Horgász 

Egyesület elnökére
2.  Fejes Lászlóra a Tiszavasvári Lom-

bik He elnökére.
A bizottsági tagokkal közösen arra a 

megállapításra jutottunk, hogy az elő-
zőekben már említett egyesületi prob-
lémák miatt mindenképp változtatni 
szükséges az eddigi táborszervezési 
rendszeren. 

Meg kell vizsgálnunk, hogy több ●●

szervezet összefogására van-e lehető-
ség a táborok rendezésre.

Szeretnénk listát készíteni azokról a ●●

személyekről, akik hajlandóak lenné-
nek a táborlakó gyerekekkel foglalkoz-
ni. Gondolunk itt előadások, foglalko-
zások tartására, éjszakai felügyeletre. 
Amennyiben ezt sikerülne létrehozni, a 
szervezés stádiumában már fel lehetne 
kérni a megfelelő embert feladatra. 

Sokszor visszatartó erő, hogy az ér-●●

deklődő gyerekeknek nincs felszerelé-
sük. Ennek kiküszöbölése érdekében 
intézhetnénk a horgászok felé egy fel-
hívást, hogy ha valakinek van megunt 
feleslegessé vált felszerelése, ami még 
működik, ajánlja fel a táborlakók ré-
szére. A felajánlást készletbe vennénk, 
és amelyik egyesület tábort szervez és 
szüksége van rá használhatná.

Ki kell használnunk a pályázati lehe-●●

tőségeket. Meg kell vizsgálnunk, hogy 
sikerül-e olyan pályázatfigyelő és író 
csapatot létrehozni, aki a segítségünk-
re lehet.

Egyre fontosabb, hogy élő működő ●●

együttműködést alakítsunk ki a termé-
szetvédőkkel.

Megfontolandó, hogy a jelentkezők-●●

nél határozzunk-e meg minimum élet-
kort.

Meg kell keresnünk a profi horgászo-●●

kat és segítséget kérni a horgásztáborok 
programjainak színesebbé tételének ér-
dekében.

A küldöttértekezletünk ez évben is 
elfogadta a költségvetésben az ifjúsági 
és gyermek horgásztámogatásokra ter-
vezett 400 000.- Ft összeget. Ez a tény 
azt bizonyítja, hogy jól gondolkodik 
akkor az elnökségünk mikor kiemelt 
figyelmet fordít a felnövekvő fiatal-
ságunk a horgászutánpótlás tervszerű 
nevelésére. Most már országosan is 
hallhatjuk, láthatjuk, hogy egyre több 
egyesület nagy fontosságú ügyként 
foglalkoznak vele. Ismét szeretném 
megemlíteni, hogy a mi Megyei Szö-
vetségünk az országban úttörő szerepet 
vállalt ebben, mert évtizedekre vissza-
menőleg nagy érdeklődés által kísért 
nívós, magas szakmai színvonalon tá-
borokat szervezünk és bonyolítunk.

Most sajnos már a tervezés idősza-
kában azt tapasztaltuk, hogy a szoká-
sosnál kevesebb egyesület érdeklődött 
arról, milyen módon kapcsolódhat a 
bizottság munkájához, milyen segítsé-
get tudunk nyújtani számukra egy tábor 
szervezéséhez és lebonyolításához. 

A nagy tapasztalattal rendelkező 
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület sajnos ebben az évben már 
nem tudta felvállalni a plusz feladatot. 
Ebben az évben csak a Máriapócsi Hor-
gász Egyesület szervezett bentlakásos 
tábort, és a tiszadobi „Tiszavirág” HE. 
napközis jellegűt. A táborokat a megyei 
Szövetségen kívül a Rapala Eurohold 
Kereskedelmi Zrt. Támogatta horgász-
cikkel. Ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki kereskedelmi ügyvezetőjének, 
Krasznai Gábor Úrnak. 

A Máriapócsi Horgász Egyesület, 
immár hetedik alkalommal 2013. július 
15-19 között 24 gyerek részvételével, 
tartotta meg táborát, a Máriapócsi Sza-
badidő Parkban. A gyerekek elszállá-
solása a Máriapócsi Lelkigyakorlatos 
és Zarándokházban volt. A tiszadobi 
Tiszavirág Horgászegyesület 2013. jú-
lius 01-05 között 20 fő részvételével 
Tiszadobon az ott horgászható vízterü-
leteken tanítgatta a gyerekeket. 

Mindkét táborban kiemelt hangsúlyt 
szenteltek a természet megszerettetésé-
re, védelmére.

Máriapócson a táborlakók megis-
merkedhettek a Szabadidő Park kör-
nyékének vadon élő állataival, a tisza-
dobiak az ártéri erdők élővilágával. 
A gyerekek a helyszíneken láthattak 
ártéri ligeterdőket, szürke gémeket az 
őstölgyesben, vízisiklót, mezei nyulat, 
ölyvet, fácánt, vadkacsát, őzeket, és 

különböző madárfajokat. A kirándulás 
után feldolgozták a látottakról fontos 
tudnivalókat.

Külön meghívott előadók tartottak 
érdekfeszítő előadásokat a pergető hor-
gászat (Varga Pál) fortélyairól, a bojlis 
horgászatról (Economicbaits csapat). A 
rendőrség képviselői az alapvető köz-
lekedési szabályokra hívta fel gyerme-
keink figyelmét. Máriapócson talán a 
legemlékezetesebb élményt a Bazilika 
megtekintése nyújtotta, mely megtekin-
tését összekötötték a Boldog II. János Pál 
pápa 1991. évi látogatásának emlékére 
állított emlékoszlop megtekintésével.

A programokat etető és célba dobó, 
elméleti és halfogó verseny színesítette. 
Mivel mindkét egyesület a Szövetség 
segítségén és az önerőn túl megpró-
bálta a siker érdekében a szponzorok 
segítségét is igénybe venni, nem volt 
olyan táborlakó, aki ajándék nélkül 
távozott volna a táborból. Mindenképp 
meg kell említeni, hogy a Máriapócsi 
Egyesület a Nemzeti Együttműködési 
Alaptól nyert pályázat, útján tudta a tá-
bor felmerülő költségeit kipótolni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy van-
nak még olyan segítőink, akik önzet-
lenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
járultak hozzá a tábor sikeréhez.
Így a

 Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. ●●

megyei Szövetsége
 Magyar Pergetőhorgászok Egyesü-●●

lete
 Máriapócsi Lelkigyakorlatos-és Za-●●

rándokház
 Economic Baits csapata●●

 Rapala Eurohold Kereskedelmi Zrt.●●

 és mindazok akik munkájukkal, ●●

előadásukkal segítették a sikeres 
táboroztatást.
A táborokról a szervezők beszámolót 

küldtek, melyekben köszönetüket feje-
zik ki a segítőknek.

Végezetül a bizottságunk nevében 
én is szeretném köszönetemet kifejezni 
mindazoknak a szervezőknek, lebo-
nyolítóknak, segítőinknek, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy 44 gyerek és ifjú 
felejthetetlen élményekkel, és tudással 
gazdagodhatott a nyár folyamán.

Oláh Károly Ifjúsági-Oktatási 
Szakbizottság elnöke

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és 
halfogásban is gazdag Békés Boldog 
Új Esztendőt kíván minden kedves hor-
gásztársunknak az Ifjúsági Oktatási 
Szakbizottság

Egy új, gyakorlatban is kipróbált 
módszer, a 3D halászat nem csak az 
élelmezési válságot oldhatja meg, de a 
globális felmelegedést is megfékezheti, 
és válasz lehet az energiaválságra is. 
Több ezer milliárdos üzletről van szó, 
amit az amerikai haditengerészet is 
kutat.
Két magyarországnyi területen

A Wall Street Journal is beszámolt 
arról az új innovatív halászati eljárásról, 
amely akár az emberiség élelmezési 
gondjait is megoldhatja. A 3-D halászat 

nevű új eljárás lényege, hogy hatalmas 
köteleket süllyesztenek az óceán vízé-
be, egy méter mélységben. A tengerben 
lévő, de elegendő napfényt kapó kötele-
ken hamar megtelepszik a tengeri hínár 
és moszat, ezeken pedig a kagylók és az 
osztriga. A tengeri mező mélyében pe-
dig továbbra is lehetséges a halászat.

A 3-D halászat eredményei megdöb-
bentőek. Egy 300 méteres területen 60 
ezer tonna moszat, és 25 tonna kagyló 
valamint hínár termelhető le. A becslé-
sek szerint két magyarországnyi terület 

elegendő lenne az emberiség teljes fe-
hérjeszükségletének biztosítására – írja 
a malagarden.hu.

„Őrültnek tartottak. Ki fizetne a hí-

nárért?” – idézte halásztársai vélemé-
nyét a projekt megalkotója Bren Smith. 
Pedig nem kis piacról van szó, csak a 
tengeri hínár éves forgalma meghaladja 
az 1500 milliárd forintot. A hínárt nem 
csak étkezési célokra, hanem természe-
tes talajjavítónak is használják.

A tengeri moszat élelmezési célú 
hasznosítását a Stamford Egyetemen 
már két évtizede kutatják és sikerült 
egy különleges cukor-moszat nemesíté-
se, amely megnyithatja az utat a széles 
körű felhasználás előtt is.

A moszat és a 3-D halászat menti meg a civilizációt?

Versennyel zárult az ülés

A megyei horgászvezetők  
konzultációját 2014. február 1.
Az év utolsó elnökségi ülé-

sére 2013. december 6-án 
került sor, ahol az elnökség 
több határozatott is elfoga-
dott.
Az elnökségi ülés HATÁROZATAI

14/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és tudomásul vette:

a.) az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról szóló beszámolót és a 
hozzászólásokra adott válaszokat. 

b.) a 2014. évi egyesületi köz-
gyűlések előkészítésének felada-
tairól szóló tájékoztatást.

15/2013. Az Elnökség meghall-
gatta és elfogadta a Víz-, Kör-
nyezetvédelmi és Halgazdálkodá-
si Szakbizottság beszámolóját a 
2013. évi munkáról, valamint a téli 
halvédelemmel kapcsolatos felada-
tokról szóló tájékoztatást.

16/2013. Az Elnökség megbízta 
a Szövetség elnökét, hogy a me-
gyei horgászvezetők konzultációját 
2014. február 1.-ére hívja össze, 
szakelőadókat is felkérve. Helye: 

Start Vállalat, Nyíregyháza, Buj-
tos út 32.

17/2013. Az Elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2014. évi 
Munkatervet. 

18/2013 Az Elnökség felkérte az 
ügyvezető igazgató Urat, hogy a 
MOHOSZ-nál megalakuló Végre-
hajtási rendelet előkészítő bizott-
ság munkájában részt vegyen, kép-
viselje megyénk horgászérdekeit.

19/2013 Az Elnökség tudomásul 
vette az ügyvezető tájékoztatását a 
Szák programmal kapcsolatban a 
2013. október 18.-i 13/2013 számú 
határozati pontnak megfelelően.

Virág Imre, elnök

2013. december 19.
Az Országgyűlés 2013. december 

17-i döntésével módosított halgazdálko-
dásról és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény, valamint a kihirdetés 
előtt álló a halgazdálkodás és a halvéde-
lem egyes szabályainak megállapításáról 
szóló, 2014. január 1-jén hatályba lépő 
VM rendelet alapján a horgászoknak 
a következő legfontosabb változásokra 
kell felkészülniük.
Állami horgászjegy

Az új szabályozásra való minél prob-
léma mentesebb átállás miatt, a 2013. 
évre érvényesített állami horgászjegyek 
és a fogási naplók érvényessége 2014. 
január 31-ig meghosszabbításra ke-
rült! 2014. évre érvényes állami hor-
gászjegy váltására december végén, ja-
nuár elején kötik meg a forgalmazói 
szerződéseket a megyei halgazdálkodási 
hatóságok.. A 2014. évi állami horgász-
jegy az új rendelet értelmében már 2015. 
január 31-ig lesz érvényes.

Aki valamilyen ok miatt nem tudja ki-
váltani 2014. januárjában a jövő évi álla-
mi horgász jegyét, de az éves, vagy több 
hónapra érvényes területi jegyet igen és 
már január elején horgászni szeretne, 
annak a következők szerint kell eljárnia:

1 A területi jegy forgalmazónál a 
2013. évi állami horgászjegye bemu-
tatásával váltja ki a jegyet, melynek 
minden példányára a 2013. évi állami 
horgászjegy számát írja rá a forgalmazó. 
Természetesen valamilyen módon jelez-
ve, hogy ez a 2013. évi állami horgász-
jegy száma.

2 A horgász a területi jegy váltásakor 
nem adja le a fogási naplóját, mert ezt 
kell használnia, amíg a 2013. évi állami 
horgászjeggyel horgászik.

3. Amennyiben a kiváltott területi 
jegy 2014. január 31-e után is érvényes, 
e dátum után csak akkor lehet vele hor-
gászni, ha a 2014. évi állami horgászje-
gyet is kiváltják hozzá. Ebben az esetben 
a horgásznak az állami horgászjegy ki-
váltásakor, az állami horgászjegy for-
galmazójával kell ráíratnia a 2014. évi 
állami horgászjegy számot a korábban 
kiváltott területi engedélyre. Az állami 
horgászjegy forgalmazó a régi állami 
horgászjegy száma mellé vagy alá írja 
az új állami jegy számát és aláírásával, 
pecsétjével hitelesíti azt.

4. A 2014. évi állami jegy váltásakor 
természetesen már le kell adnia a 2013. 
évi fogási naplóját és ekkor kapja meg 
az új rendszer szerint, az állam által ki-
adott fogási naplót.

5. 2013. évben vagy azt megelőzően 
kiadott állami horgászjegyek érvényes-
ségének bélyeggel történő meghosszab-
bítására 2014. évben nem lesz mód, a 
régi típusú állami horgászjegyek kiveze-
tésre kerülnek.
A fogási naplót érintő változások

Az új halgazdálkodási és halvédelmi 
törvény hatályba lépése óta a fogási 
napló – nem a területi engedélyhez, ha-
nem – az állami horgászjegyhez kapcsolt 
halfogásra jogosító okmány lett. Az új 
rendelet szerint a horgászok a 2013. 
évi fogási naplókat is legkésőbb 2014. 

február 28. napjáig kötelesek leadni an-
nak a szervezetnek, amelynél a 2013. 
évi állami horgászjegyet kiváltották (ez 
esetben igazolást kell kérni a leadásról) 
vagy a 2014. évi állami horgászjegyet 
kiváltani szándékoznak. A szabályozás 
szerint legkésőbb állami jegy váltáskor 
le kell adni a fogási naplót.

Az új szabályozás szerint már annak 
is jogszerűen kiadható az állami hor-
gászjegy, aki a határidőn túl, tehát 2014. 
február 28-a után adja le fogási naplóját. 
Ebben az esetben viszont a horgásznak 
az állami horgászjegyért kétszeresen dí-
jat, 2014-ben 4000 Ft-ot kell fizetnie. A 
fogási napló díja 200 Ft, díjmentesség 
fogási napló esetében nincs. A horgá-
szati tevékenységet érintő legfontosabb 
változások 2014. január 1-jétől. Fontos 
változás, hogy változott több halfaj faj-
lagos tilalmi időszaka, kifogható mérete 
és a napi kifogható mennyisége.

A nem kedvezményes állami horgász-
jeggyel rendelkező személy nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületen a fenti 
táblázat szerint napi darabszám-korlá-
tozás alá tartozó őshonos halfajokból 
naponta fajonként 3 darabot, összesen 
legfeljebb 5 darabot foghat ki. A kifogott 
halat korábban kifogottal kicserélni ti-
los. A napi darabszám-korlátozással nem 
érintett őshonos halfajokból naponta ösz-
szesen 10 kg-ot fogható ki.

Fontos tudni, hogy 2014. január 1-jé-
től kezdődően, a november 1. és március 
15. közötti időszakokban a vermelő hal-
állományok védelme érdekében szonár 
(halradar) használata a halfogási tevé-
kenységhez tilos.

Az új rendelet megtiltja majd a ho-
rogra kívülről akadt hal megtartását és a 
szabályosan kifogott, 30 cm-nél nagyobb 
hal pedig csak leölve lesz elszállítható a 
vízpartról. Az új jogszabályok még szá-
mos egyéb változást hoznak a horgászat 
szabályozásában. Fontos, hogy a horgá-
szok és az egyesületi vezetők kövessék 
nyomon a jogszabályok megjelenését és 
tájékoztassák a horgásztársakat. A jogi 
kötőerejű és részletes szabályozást a 
vonatkozó jogszabályok tarta  lmazzák, 
az itt közöltek csak tájékoztató jellegű 
információk. A megyei kormányhiva-
talok földművelésügyi igazgatóságai, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal és a Vidékfejlesztési Minisztérium 
a továbbiakban is mindent megtesznek 
a horgászok minél szélesebb körű tájé-
koztatásáért.

A horgászat aktuális 
változásai 2014-ben

A 2014. évi nyomtatványok árai 
az alábbiak szerint alakulnak: 
Államijegy: 2.000,- Ft, Horgász-
vizsga: 3.500,- Ft, Felnőtt tagsági 
díj: 1.500,- Ft, Ifi tagsági díj: 700,- 
Ft Horgászigazolvány: 470,- Ft, Fo-
gási napló: 200,- Ft. Vizsgakönyv 
(Amit a horgásznak tudni kell): 
800,- Ft, Biankójegyek: 25,- Ft, 
Oklevél: 100,- Ft. 

2014. évben is kiadjuk a Rész-
leges Gyermek Területi Horgász-
engedélyt, közösen a Hajdú-Bihar 
Megyei Horgász Szövetséggel, ára 
sem változik: 2.000,- Ft.
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Kiszolgálja a horgászokat

2013–2014. évi jegyárak

Új létesítmény a Székely- 
Őzetanyai Halastó mel-

lett.

A Darányi Ignác Terv (UMVP) 
keretében támogatást nyert és meg-
valósult a Székely- Őzetanyai Ha-
lastó mellett egy „Kereskedelmi 
szolgáltatói üzlethelyiség”, mely-
nek épületét a októberben adták 
át. Az eseményre a házigazdák, 
meghívták a kivitelezőket, a tá-
mogatókat, a környező települések 
polgármestereit és több horgász-
barátot is. 

Mint azt Bukovenszki István 
a létesítmény kezelője elmondta, 
2012-ben nyitották meg a kapi-
tális méretű halakkal rendelkező 
bojlis horgásztavukat, mely egy 
1974-ben létesített tározó rendszer 
24 hektáros vízfelületű része. A tó, 
azóta igen közkedvelt lett. A ma-

gyar horgászok mellett sok külföl-
di bojlis pecás látogatja meg őket. 

A most átadott létesítmény arra 
hivatott, hogy kiszolgálja a horgá-
szokat, vagy az ide kilátogatókat. 
Található az épületen belül konyha, 
büfé, étkező, horgászbolt, mosdó. 
„Igyekszünk majd a vendégeink 
igényeit kielégíteni, különösen a 
halételek, a halhús fogyasztásának 
népszerűsítésében kívánunk előre-
lépni” – emelte ki Bukovenszki 
István. 

S hogy nem beszélt a „levegőbe” 
a házigazda, bizonyítja, hogy az át-
adásra meghívták dr. Dobai Csilla 
háziorvost, aki a halételek fogyasz-
tásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet az egészséges táplálko-
zásban. Befejezésül a résztvevők 
megismerhették a létesítményt, s 
megkóstolhatták a felkínált hal-
ételeket.

Fordulatos, várakozások-
kal teli évet zárhatunk
Folytatás az 1. oldalról
...a fogási lehetőségek beszűkü-
léséhez vezetett. Ilyenek voltak a 
hidrobiológiai változások, az inva-
zív halfajok megjelenése és ter-
jeszkedése, az ívó és telelőhelyek, 
a táplálkozó területek beszűkülése, 
az orvhalászat, az orvhorgászat, va-
lamint a legálisan végzett, de nem 
megfelelő korlátok közé szorított 
természetes vízi halászat is nagyban 
felelős az állomány túlhasznosításá-
éért. Ez utóbbinak úgy tűnik sikerül 
véget vetni a törvény erejénél fogva, 
ugyanis a törvény alapból a horgá-
szati hasznosítást helyezi előtérbe 
és írja elő minden olyan vízterület 
vonatkozásában, ahol erre lehetőség 
van. Másrészről, a természetes vízi 
halászat újra szabályozása olyan 
elemeket tartalmaz, amelyek meg-
akadályozzák, illetve megnehezítik 
a természetes vizek további kizsák-
mányolását, olyan eszközök, mint 
például a különböző nyakzóhálók 
használatának betiltása, a használ-
ható halászeszközök korlátozása, az 
őshonos fajokra éves kvóta megál-
lapítása. A fő cél a halállomány nö-
velése, amiért nekünk, horgászok-

nak is áldozatokat kell hoznunk. Az 
állomány növelése csak úgy képzel-
hető el, ha korlátozzuk a fogásokat, 
védjük, fejlesztjük a halak élőhelyét 
és a halállományokat, valamint nö-
veljük a halőrzési tevékenység ha-
tékonyságát. 

Ehhez kérem a tisztelt horgász-
társak megértését és türelmét! Mert 
tudom, hogy fájó pont a horgá-
szoknak, hogy például a kecse-
ge egyenlőre kikerül a kifogható 
halak köréből, valamint hogy a 
menyhalra és számos keszegfélére 
darabszám és méretkorlátozást ké-
szül bevezetni a minisztérium, de 
ha azt szeretnénk, hogy unokáink 
is horgászhassanak ezekre a hal-
fajokra, önmérsékletet kell tanú-
sítanunk és be kell látnunk, ezen 
intézkedések hasznosságát. 

Ehhez szeretnék mindenkinek 
sok türelmet és nagyon boldog hor-
gászélményekben gazdag 2014-es 
évet kívánni.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Virág Imre elnök 
és a Megyei Horgász Szövetség 

Elnöksége 
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Jövőre először ünnepelhetjük 
meg az Országos Vadász Hor-
gász Napot Országos Vadász 
Horgász Napot rendeznek a jövő 
év tavaszán, március 29-én – je-
lentette be Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet 
elnöke Budapesten, az Ország-
házban sajtótájékoztatón.

Hozzátette: az első alkalom-
mal megrendezendő esemény-
re a Széchenyi Zsigmond Kár-
pát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum megnyitása alkalmából 
kerül sor. A múzeum nemcsak a 

magyar vadászat, hanem a hor-
gászat történetét is bemutatja.  

Emlékeztetett: az Országos 
Vadász Horgász Nap megrende-
zését az indokolja, hogy mint-
egy 60 ezer szervezett vadász 
és mintegy 340 ezer szervezett 
horgász van Magyarországon. 
Így ezek a szabadidős tevékeny-
ségek a családtagokkal együtt 
mintegy 1,5 millió embert érin-
tenek. A vadászat és a horgászat 
széles körű társadalmi megis-
mertetése szintén fontos szem-
pont volt az esemény meghir-
detésekor.  

Országos vadász, horgász nap

A szaktárca múlt év végi nép-
szerűsítő kampányának eredménye-
ként az élelmiszer ágazaton belül 
egyedül a halfogyasztás növekedett 
számottevően az idén, mintegy 20 
százalékkal Magyarországon – kö-
zölte Fazekas Sándor.

Fazekas Sándor kiemelte: azért 
döntöttek a kezdeményezés foly-
tatása mellett, hogy a tavaly óta 
közel 1 kilogrammal, összesen 5 
kilogrammra bővülő éves fejenkénti 
halfogyasztás tovább növekedjen. 
Ezen belül az is fontos lenne, hogy a 
mainál mennyiségben több és gyak-
rabban kerüljön hazai hal a magyar 
családok asztalára – tette hozzá.

Hangsúlyozta: az ágazat képes 
kiváló minőségű termékek előállí-
tására, és az utóbbi időben bővült 
a választék, konyhakész áruból is 
egyre több jut el a boltok polcaira. 
A 2012-ben előállított 21 460 ton-

na étkezési hal mennyisége az idén 
várhatóan ugyancsak emelkedik, 
a becslések szerint mintegy 10-15 
százalékkal – közölte a tárcavezető. 
Rámutatott: bízik abban, hogy az 
ágazat sikeres évet zár, amelynek 
egyik jele az is, hogy a 36 800 
hektárnyi nyilvántartott területből 7 
százalékkal, 25 000 hektárra nőtt a 
feltöltött, termelésre használt halas-
tavak összterülete Magyarországon.

Fazekas Sándor arról is beszélt: 
az új halgazdálkodási törvény folya-
matosan vizsgázik a gyakorlatban 

és ennek tapasztalatai alapján meg-
teszik a szükséges kiigazításokat. 
Emellett bizonyos részletkérdéseket 
– így például a halradar haszná-
latának feltételeit – a végrehajtá-
si rendelet tisztázza majd – ígérte 
kérdésre válaszolva. Emlékeztetett: 
a napokban határozatlan időre le-
állíttatta a halászatot a Balatonon. 
A lépést az indokolta, hogy a hasz-
nosítót sok támadás és kritika érte 
az utóbbi időben, melyet meg kell 
vizsgálni és ezzel egy időben újra 
kell gondolni a jogosultság mostani 
rendszerének átalakítását – fogal-
mazott.

Követendő példaként említette a 
Tisza-tavi modellt, ahol az érintett 
önkormányzatok bevonásával 4 éve 
egy jól működő, a fenntarthatóságot 
szem előtt tartó, önszabályozó kö-
zösség gyakorolja a halászati-hor-
gászati jogot. Végül a miniszter 

felhívta a figyelmet a VM új hal-
marketing-kiadványára is, mely 
Magyar halat az asztalra címmel a 
honi halfajokat és azok elkészítését 
ismerteti.

A tájékoztatón Kardeván End-
re élelmiszerlánc-felügyeletért és 
agrárgazdaságért felelős államtitkár 
elmondta: a hazai piacon 36 száza-
lékot tesz ki a magyar tógazdasági, 
míg 14 százalékot a természetes 
vizekből származó hal fogyasztása. 
A fennmaradó 50 százalékot import 
fagyasztott halból értékesítik a ke-
reskedők.A vidékfejlesztési minisz-
térium kiemelt feladatának tekinti 
az arányok javítását, hasonlóan a 
jelenleg országszerte összesen 3500 
tonna éves kapacitással működő 
31 magyar halat feldolgozó üzem 
mennyiségének és kibocsátási volu-
menének bővítését – jelentette ki az 
államtitkár.

Megnevezés 2013. évi jegyár Ft 2014. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 27.500,- 29.000,-
 felnőtt éves éjjel-nappal 38.000,- 38.000.-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel 22.000,- 23.000.-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel 31.000,- 31.000,-
 felnőtt napi 2.000,- 2.000,-
 felnőtt éjszakai 2.500,- 2.500,-
 felnőtt heti 10.000,- 10.000,-
 ifjúsági éves 15.000,- 15.000,-
 ifjúsági napi 1.000,- 1.000,-
 ifjúsági heti 5.000,- 5.000,-
Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 5.000,- 5.000,-
 felnőtt napi 800,- 700,-
Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5.000,- 5.000,-
 felnőtt napi 500,- 700,-
 ifjúsági éves 2.500,- 3.000,-
 ifjúsági napi 250,- 500,-

Megyei Gyerekjegy 2.000,- Ft. 

tunyogmatolcs Felnőtt éves (csak partról) 22.000,- 23.000,-
 Felnőtt éves (part+csónak) 28.000,- 29.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel, 
csak partról

17.500,- 18.000,-

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel, 
part+csónak

22.000,- 22.000,-

 felnőtt napi 1.800,- 1.800,-
 kombinált felnőtt napi 2.500,- 2.500,-
 felnőtt heti 9.000,- 9.000,-
 ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 bot 12.000,- 12.000,-
 ifjúsági napi 1.000,- 1.000,-
Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000,- 20.000,-
 felnőtt éves 3.000,- 3.000,-
 ifjúsági éves 2.000,- 2.000,-
 felnőtt napi 400,- 400,-
Mátyusi rózsás holtág: felnőtt éves 3.000,- 3.000,-
Keleti főcsatorna Felnőtt éves: (csak partról) 13.500.- 14.000,-
 Felnőtt éves (part+csónak)   17.000,- 17.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, 
csak partról 

11.000,- 11.000,-

felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász-készséggel, 
part+csónak

13.500,- 14.000,-

Felnőtt napi: 1.800,- 1.800,-
Felnőtt napi kombinált: 2.500,- 2.500,-
Felnőtt heti: 8.000,- 9.000,-
Ifjúsági éves/62 év felett csak partról: (1 botra) 7.000,- 7.000,-
Ifjúsági napi: 1.000,- 800,-
Ifjúsági heti: 4.000,- 4.000

Ötödével nőtt a halfogyasztás Magyarországon

Az egyesületek szívesen 
rendeznek versenyeket. 

A díjazás vonzza a verseny-
zőket?

A rendszeres versenyeknek van 
egy hihetetlen erőssége, építi és 
hozzájárul a közösség építésé-
hez. Ugye éltünk már át olyan 
rendezvényt, amire hosszú ideig 
készültünk, rengeteg munkát és 
energiát fektettünk bele, és mégis 
érdektelenségbe fulladt. Kevesen 
jöttek el, bírálták a szabályokat, 
az időjárást, kivételezést, min-
dent, amit csak lehetett. Persze a 
valódi okot nyilvánosan soha sen-
ki nem mondja el. Az csak négy-
szemközt, a büfé oldalát támaszt-
va, egy védőitallal a kézben derül 
ki. A győzelem és a részvétel egy 
jó versenyen, ahol még fognak is, 
nem elég. Mit visz haza, mit tesz 
ki a polcra, mit őriz ereklyeként, 

mit tud megmutatni a családnak, 
a barátoknak, milyen fényképet 
oszt meg a közösségi oldalakon. 
Mit visz el a következő pecára? 
Ha használható felszerelést kap, 
ott van vele mindig, eszébe jut a 
verseny, és akar menni a követ-
kezőre. Nyerni megint. Az ember 
már csak így működik.

Igen, igen, már hallom az Elnök 
Urak szavait, erre igazán nincs túl 
sok pénz. Ismerve az egyesületek 
többségének helyzetét, egyet is 
kell hogy értsek velük, vannak 
fontosabb kiadások is. De. És 
mindig ott van a de. Lehet el-
fogadható áron, használható, jó 
minőséget kapni ma már, ameny-
nyiben nem akarjuk megfizetni a 
nevet. Nem igaz, hogy ami olcsó, 
az mindenképpen silány minőség. 
A nevezési díjakból ki lehet gaz-
dálkodni az árát. Minél minősé-
gibb a díj, a következő versenyre 
már többen jönnek, és így tovább. 
A végén limitálni kell a résztve-
vők számát, mert többen már nem 
férnek el.

Nyilván azzal is tisztában va-
gyunk mindannyian, hogy támo-
gatót, szponzort találni ebben a 
gazdasági helyzetben nem egy-
szerű, de vannak azért üdítő ki-
vételek. Találtunk is egyet Nyír-
egyházán, a Debereceni úton, a 
195-ös szám alatt. Újra nyitva a 

LAGUNA, ahol horgászok veze-
tik a boltot. Rémisztő a kínálat, 
csak úgy példaként, 328 fajta bot-
ból, 166 féle orsóból lehet válasz-
tani, a pénztárcának megfelelően. 
DE AMI ENNÉL FONTOSABB! 
Minden megyei szövetségi tagsági 

lappal rendelkező egyesületi tag 
10%, minden megyei szövetségi 
horgászegyesület pedig 15% ked-
vezményre jogosult a Szövetség 
és a LAGUNA együttműködés-
nek jóvoltából, ami mennyiségtől 
függően még növekedhet is. 

Horgászfelszerelést, versenyekre 
díjakat, honnan, hogyan?
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Rekordfogások, események

Köszönet  
az 1%-ért

Köszönjük azoknak, akik 
2012. évi adójuk 1%-át a 

Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. Megyei Közhasznú 

Szövetsége számára aján-
lották fel. A befolyt 104 866 

Ft-ból a Villantómagazin 
horgászújság kiadási költ-

ségét egészítettük ki. 1%-os 
felajánlásukat a jövőben is 

köszönettel vesszük. 
Adószámunk:  
19207119-1-15

Lengyelek a Kraszna gátján

Nagy fogások a páros, csónakos csukafogó versenyen./5.

A halak is aktivizálták magukat. A nyarat idézte a verőfényes napsütés 
október 26-án Gulácson, a csukafogó versenyen. Helyezések: 1. Kovács Attila 5, 90 
kg, 2. Tóth Zsolt 5, 80 kg, 3. Baráth László 2, 15 kg, 4. Dudás József 2, 09 kg. 

ÉVISZ Horgászverseny. Október 12-én immár negyedik alkalommal került 
megrendezésre Verbatanyai Horgásztónál a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környe-
zetvédelmi – Vízügyi Szakközépiskolában az ÉVISZ Horgászverseny. A jó idő és a 
társaság, illetve horgászás egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők egy 
kellemes napot töltsenek el együtt. A nap végén pedig a legügyesebb horgászok 
jutalomban részesültek.

Busa volt a zsákmány. Egy 17,5 
kg-os busát akasztott meg novem-
ber 8-án Komári Pál, a Beregdaróci 
Horgász Egyesület tagja. A 92 
cm hosszú halat közel 20 percnyi 
fárasztás után Kelemen Béla hor-
gásztárs segítségével tudta meg-
szákolni.  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Csukafogó nagyapó. A gá va ven-
csel lői, 92 esztendős Loch Fe renc a 
Nyír-Márvány csukafogó-verseny 
győztese. FOTÓ: TUDÓSÍTÓNKTÓL

Dankó Mihály ezt a 15 kg-os tük-
röst egy szeles őszi napon a Székely 
Őzetanyai bojlis tavon fogta.

Milán és a zsákmány

A Szamos-Kraszna közi víztározó 
építése intenzíven folyik. A Krasz-
na folyó víztározó felőli gátjának 
megerősítésén lengyelek dolgoz-
nak. Hatalmas gépükkel a gát kö-
zepén tizenkét méter mély csator-
nát készítenek, amibe cementes 

masszát szivattyúznak. Az anyag 
megkötése után egy szilárd mag-
ja lesz a gátnak, úgy megerősíti a 
gátat, hogy az ellenáll majd a víz 
nyomásának, ha a tározó feltöltésre 
kerül.

Erdélyi Miklós polgármester

A gyurgyalag a 2013 év madara
A gyurgyalag hazánk madárfau-

nájának egyik legszínpompásabb 
madara. A faj nem csak trópusi 
színeivel kapcsolódik a melegebb 
éghajlathoz, hanem hosszú távú 
vonulóként a telet Afrikában tölti, 
költeni csak a legmelegebb hó-
napokra jön hozzánk. Májusban 
érkezik és szeptember végére már 
el is hagyja a Kárpát-medencét. 
Méhészmadárnak is hívják, mi-
vel darazsak, lepkék és egyéb re-
pülő rovarok mellett méheket is 
fogyaszt. A házi méh ugyanakkor 
csak kis részét képezi a tápláléká-
nak, melyet leginkább csak hűvös 
időben fogyaszt.

Költés
A gyurgyalag partfalba vájt üreg-

ben fészkel, de ritkán előfordul, 
hogy rövidfüves területen a földbe 
ássák üregüket. A költőkamra egy 
100-200 cm hosszú folyosó végén 
található kiszélesedés. A fészekalj 
6-7 tojásból áll. A gyurgyalag fo-
kozottan védett madárfaj, termé-
szetvédelmi értéke 100.000 Ft. 

Illegális vadászat
A gyurgyalag az egyik legszín-

pompásabb madarunk, ezért gyak-
ran lelövik, hogy zugpreparátorok-
kal kitömessék és falra akasztott 
„díszként” használják. Sajnos az 
is előfordul, hogy a méhészek a 
kaptárak környékén ejtik el őket. A 
hatósági eljárások során felderített 
zugpreparatóriumokban az egyik 
leggyakrabban előkerülő madárfaj.

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAFtEr alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.

Békés, boldog, 
halfogásban gaz-
dag új évet kíván 

minden kedves 
horgásztársnak 
a Sporthorgász 

Egyesületek 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Megyei SzövetségeFordulatos, várakozásokkal 

teli évet zárhatunk
Tisztelt Horgásztársak!

Lassan véget ér 2013-as év és 
amilyen gyorsan eltelt az idő épp 
olyan fordulatos, várakozásokkal 
teli évet zárhatunk. A képletesen 
értelmezett horgász-halász hábo-
rújában csatát nyerni látszik a hor-
gászok seregei, ami esősorban a 
természetes vizeket kedvelő hor-
gászok számára óriási jelentősé-
gű. A változó társadalmi elvárások 
legmarkánsabban a horgászok elé-
gedetlenségében nyilvánult meg, 
aminek a végkifejlete az új hal-
gazdálkodási törvény megszületé-

se volt. Ez egyben szemléletváltást 
is jelentett. Halászat helyett végre 
már halgazdálkodásról beszélhe-
tünk, és valljuk be őszintén, ez 
a szemléletváltás nagyon időszerű 
volt, hiszen a nagy természetes vi-
zeken már több mint 50 éve ugyan-
az a gazdálkodás folyik, aminek az 
eredménye az emberek elégedet-
lenségében kézzel fogható.

Az új törvény alapelve a meg-
felelő egyensúly megteremtés a kü-
lönböző érdekcsoportok között úgy, 
mint horgászat, halászat, természet 
és környezetvédelem, valamint 

egyéb a vízhez kötődő haszonvé-
telek. Természetes vizeinket szám-
talan olyan behatás érte az elmúlt 
években, évtizedekben, ami a nem 
megfelelő gazdálkodás mellett a 
halállomány megcsappanásához...

Folytatás a 2. oldalon

Szép őszi fogások a Leveleki-víztározón!

Eredményekben, sikerekben gazdag boldog új évet kíván  
minden kedves olvasójának a Villantó Magazin szerkesztősége!


