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Fesztóry Sándor 
kormorán gyérítése (Sajnos 
50-60-as csapatok repkednek a 
Tisza mentén.)

Tiszán fogta Komorónál 
Révész Sándor 8 kg-os süllőt. A 
hal élő küszre kapott, fenekes 
módszeren.

Páros 
csukafogó.
Párás, ködös, enyhén hűvös őszi 
időben huszonhárom felkészült 
horgász-páros kezdte meg a rab-
lóhalak üldözését a vízen és a víz-
partról a rakamazi Nagy-Morotván. 
A vetélkedésen minden rablóhal 
beszámított az eredménybe, mégis 
szinte mindenki csukát fogott.

Megyénkbe is 
jutottak MOHOSZ-

nyeremények
Mint ismert, nyereményjáté-

kot hirdetett a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
a horgászkártya-regisztráció 
ösztönzése érdekében. A nem-
régiben megtartott sorsoláson 
a megyénkből 10 ezer forint 
értékű horgászcikk-utalványt 
nyert: Cseszlai Máté (Bátorli-
get, Vasas HE), Farkas László 
György (Fehérgyarmat, Tégla-
gyár Üzemi HE), Vincze Márk 
(Tiszatelek, Császárszállás HE).

Nádvágás a Bujtoson. A nádvágás ideje rendszerint novem-
bertől februárig tart. Az elmúlt szombaton Nyíregyházán a Bujtosi–
tavaknál is megkezdték a NyírVV munkatársai a nád vágását.  Fotó: M. 
Magyar LászLó

Átvette. Fesztóry Sándor 
MOHOSZ alelnök, a megyei szövet-
ség igazgatója ünnepélyes keretek 
között Nagy István agrármininszter 
jelenlétében vehette át horgászkár-
tyáját dr. Szűcs Lajostól, a MOHOSZ 
elnökétől.

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik a 
2017. évi adójuk 1%-át a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
Megyei Közhasznú Szövetsége 
számára ajánlották fel. A befolyt 
205 303 Ft-ot a horgásztábo-
rok rendezési, a Villantó újság 
megjelenítési költségeinek egy 
részére, továbbá működési költ-
ségre fordítottuk. 
1%-os felajánlásukat a jövő-
ben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk:

19207119-1-15

Sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánunk 
mindnyájuknak!  
És ezúton köszönjük 
egész évi  
munkájukat,  
együttmű- 
ködésüket.

Kedves 
Horgásztársak!

A Megyei Horgász 
Szövetség 
elnöksége és 
dolgozói

Tisztelt Horgásztársak!
Nemsokára búcsúztatjuk a 2018-

as évet, az ajtón immár 2019 kopog-
tat (vagy esetleg mire kézhez veszik 
a lapot, már el is kezdődött az új 
esztendő). Az évvégén ideje szá-
mot vetni az elvégzett munkáról, 
átgondolni dolgainkat, mi az, amit 
sikerült jól elvégezni és mi az, amit 
lehetne esetleg jobban is. 

Azt hiszem, nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy 2018 szintén olyan 
változásokat hozott a horgásztár-
sadalom életében, ami mellett meg 
kell állnunk egy pillanatra. Talán 
a legtöbbet emlegetett mondhatni 
forradalmi változás az ún. Horgász-
kártya bevezetése volt/lesz, hiszen 
2019 évtől márcsak ennek a birto-
kában fogunk tudni Állami horgász-
jegyet váltani, horgászni. Tudom, 
hogy nem lesz zökkenőmentes az 
átmenet, ezért ezúton is kérném a 
tisztelt horgásztársak megértését és 
türelmét! Ez jóval több munkával 
járt, mint amennyit a külvilág ebből 
láthatott, hiszen a horgász regisztrá-
cióhoz meg kellett újítani az infor-
matikai rendszerünket is, amelyhez 
a MOHOSZ hathatós segítséget 
nyújtott. Továbbá fel kellett készí-
teni azt a közel 80 forgalmazási 

pontot is, ahol a horgászregisztráció 
majd az állami horgászjegy váltás 
az új rendszerben megtörténhet. 

A változás nem ok nélkül történt. 
Mindamellett, hogy a horgászkártya 
birtokosa egy sor kedvezményt vehet 
igénybe (kedvezményes telefoncso-
mag, balesetbiztosítás) reméljük, 
hogy néhány éven belül megszűn-
het majd az otthon felejtett hor-
gászokmány problémája is, hiszen 
a bankkártya méretű horgászkártya 
– mely könnyedén megfér majd 
a pénztárcában egyéb kártyáinkkal 
együtt – fogja tartalmazni néhány 
éven belül a halfogásra jogosító 
okmányokat, információkat. 

Aztán itt van a halgazdálkodá-

si törvény módosítása is, melyet 
december elején fogadott el a Par-
lament és több mint száz ponton 
módosul a 2013 évi CII. törvény 
2019 január 1-től, és el kell mon-
danom ehhez kapcsolódóan, hogy 
olyan módosításokat sikerült tör-
vénybe iktatni, amelyek messzeme-
nően a horgász érdekeket képvise-
lik. Nem akarok most ennek rész-
leteiben belemenni, hiszen részle-
tesebben foglalkozunk ezzel lapunk 
hasábjain egy másik cikkben, akit 
érdekel, elmélyedhet benne. 

2018-ban is eredményesen kép-
viseltük a megyei érdekeket a 
MOHOSZ-ban, melynek eredmé-
nyeként további olyan eszközökre 
sikerült szert tenni, amelyek a hal-
őrzés hatékonyságát tovább javítják. 
Gépjárműparkunkat egy speciálisan 
felszerelt Toyota terepjáróval fej-
leszthettük, valamint rendelkezünk 
most már olyan nagy felbontású hal-
radarral is, amellyel akár a víz alá 
rejtett orvhalászeszközök is detek-
tálhatóak, nem beszélve a szintén 
pályázaton nyert nagyteljesítményű 
hőkameráról, amellyel akár 2000 
méterről is észlelni lehet a tilosban 
járókat. 

Folytatás a 5. oldalon

Tisztelt Horgásztársak!

Örömmel jelezzük, hogy a 
Magyar Közlöny december 19-i, 
205. számában kihirdetésre került 
a december 12-én, az Országgyű-
lés által elfogadott 2018. évi CXI. 
törvény az egyes agrárszabályozási 
tárgyú törvények módosításáról. 

A 14. címben a halgazdálkodás-
ról és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény (Hhvtv.) – átfogó 
– módosításáról olvashatunk. A tör-
vény, illetve a törvénymódosítás – 
egyes, bírságolási ténymegállapító 
rendelkezések kivételével – 2018. 
december 31-én lép hatályba.

A fentiek értelmében így a tör-

vénymódosítás hatályba lépésével 
megegyező napon, 2018. decem-
ber 31-én hatályba lép a decem-
ber 7-én megkötött AM-MOHOSZ 
közfeladat-ellátási szerződés is. 

Érdemes lapunk mellékletében 
ismertetett változásokat elolvasni, 
mert sok újdonságot tartalmaz!

(11–15. oldal)

Forradalmi változásokat 
hozott a 2018-as év

Módosult a Halgazdálkodási Törvény!

Ami a 2018-as év fotói közül kimaradt
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2018. október 4-én üzemterv 
szerinti kétnyaras ponty telepítést 
végeztünk a Megyei Horgász Szövet-
ség kezelésében lévő Alsó- és Felső-
Tisza vízrendszerébe, Tiszabercel, 
Tuzsér és Vásárosnamény hely-
színi kihelyezésekkel, továbbá 
a Kraszna Kocsordnál, a Szamos 
Tunyogmatolcsnál, míg a Túr 
folyók Sonkádnál gyarapodnak 
kétnyaras Ponty állománnyal. 
A Mátyusi Rózsás-holtágba és a 
Király-ér Selypes-ér vízterületekbe 
is kétnyaras ponty került, az üzem-
tervi előírásoknak megfelelően. 
Kihelyezésre kerül összesen: 6.086 
kg potyka.

2018. október 17-én üzemterv 
szerinti kétnyaras pontyot telepí-
tettünk a Megyei Horgász Szövet-
ség kezelésében lévő Alsó Tisza 

vízrendszerébe, Tiszabercel, Timár 
és Tiszalök helyszíni kihelyezéssel, 
továbbá a Keleti-főcsatornába 
Tiszalöknél. Kihelyezésre kerül 
összesen: 2.191 kg kétnyaras ponty.

2018. október 20-án 1.135 kg 
üzemterv szerinti kétnyaras ponty-
telepítés volt a Megyei Horgász Szö-
vetség kezelésében lévő Alsó-Tisza 
vízrendszerébe, Tiszaberceli kihe-
lyezéssel, továbbá 100 kg három-
nyaras pontytelepítés szintén 
üzemterv szerint a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. 

2018. október 29-én üzemter-
ven felüli kétnyaras compó tele-
pítést végztünk a kezelésünkben 
lévő Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba. Kihelyezésre kerülő meny-
nyiség: 100 kg.

Telepítések
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Ezúton kérjük önöket, hogy 
a 2018. évben kiállított állami 
horgászjegyek és fogási naplók 
esetében ezek leadását már ne 
a HHJNy – Horgászok és Hor-
gászjegyek Nyilvántartása rend-
szerben (régi SZÁK rendszer) 
adják le, és azok adattartalmát 
ne a HFNY (Halfogások Nyil-
vántartása rendszerben) rögzít-
sék. Ezeket az adatokat majd 

a HORINFO rendszer új álla-
mi horgászjegy és fogási napló 
nyilvántartó rendszerébe kérjük 
rögzíteni, amelynek fejlesztése 
és tesztelése folyamatban van. 
A leadott fogási naplókat kérjük 
addig elkülönítve megőrizni és a 
program indulását követően az új 
rendszerben rögzíteni!

Kovács Ákos István,  
halgazdálkodási szakügyintéző

Tisztelt Forgalmazók!

A Sporthorgász Egyesületek  
Sz.-Sz.-B. megyei Közhasznú  

Szövetsége 2019. évi jegyárai

A MOHOSZ Országos Ren-
dezvény- és Versenynaptára

(A MEgyE hoRgÁSZAIt éRIntő)
Országos kiemelt rendezvények
02. 07–10  XXV. FeHoVa Szakkiállítás – Budapest, Hungexpo 
03.20  III. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferen-

cia – Tiszafüred
09.19–20  III. Országos Halőri Szakmai Verseny és Találkozó (a helyszín 

később kerül kijelölésre) 
Úszós versenyek
05.30–06.02  LVI. Országos Egyéni Horgász Bajnokság, elődöntő – Debre-

cen, Látóképi-víztározó 
06.22  Kelet-Magyarországi Fogyatékkal élők Horgász Kupa – 

Mezőkövesd, Hoór-völgyi-víztározó
07.05–07  XLII. Női Országos Bajnokság, 1.–2.–3. forduló – 

Balatonújlak, Mária-csatorna
07.12–14  LIV. Utánpótlás Országos Bajnokság, 1.–2.–3. forduló – U25 

Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza U15-20 Kunhegyes, Nagy-
kunsági-főcsatorna

07.19–21  XVII. Veterán -III. Masters -XIII. Mozgáskorlátozottak Orszá-
gos Bajnokság, 1.–2.–3. forduló -Kunhegyes, Nagykunsági-
főcsatorna

08.23–25  XLII. Női Országos Bajnokság, 4.–5.–6. forduló - Bogyiszló, 
Holt-Duna

08.28–30  LIV. Utánpótlás Országos Bajnokság, 4.–5.–6. forduló – U25 
Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza U15-20 Kunhegyes, Nagy-
kunsági-főcsatorna

09.13–15  XVII. Veterán – III. Masters – XIII. Mozgáskorlátozottak 
Országos Bajnokság, 4.–5.–6. forduló – Kunhegyes, Nagy-
kunsági-főcsatorna

09.19–22  LVI. Országos Egyéni Horgász Bajnokság, döntő – Szolnok, 
Alcsi-szigeti Holt-Tisza

09.28–29  LVI. Tagszövetségi Horgász Csapatbajnokság – Szeged, 
Maty-ér

10.04–06  XXVII. Klubcsapat Országos Bajnokság – Szeged, Maty-ér
Pergető-, műlegyező- és casting versenyek
05.12 XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 1. forduló – Orfű
06.16  XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 2. forduló – 

Szabolcs veres mart, Rétközi-tó
07.21  XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 3. forduló – 

Tiszaroff, Tisza
09.14–15  XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 4.–5. forduló – 

Kulcs, Duna

b) őshonos halállományt veszé-
lyeztető, tájidegen vagy invazív 
halfajok és halfogyasztó gerinces 
állatfajok gyérítése, riasztása,

c) védett vagy veszélyeztetett 
hasznosítható őshonos halfajok, 
más hasznos víziállatok szaporítá-
sa, visszatelepítése,

d) természetes ívóhelyek, 
vermelőhelyek megőrzése, 
rekonstrukciója,

e) új ívó- és vermelőhelyek 
kialakítása,

f) természetes partszakaszok 
megőrzése, helyreállítása,

g) halgazdálkodási kíméleti 
területek kialakítása, illetve

h) az állami halőrzés támogatá-
sa, fejlesztése,

i) a halgazdálkodás hatósági, 
igazgatási, ellenőrzési és állami 
halőrzési feladatainak támogatása,

j) halgazdálkodási tárgyú tan-
könyv-, szakkönyv- és folyóirat-
kiadás támogatása,

k) gyermek és ifjúsági horgá-
szok továbbképzése, iskolai hor-
gászati szakkörök és táborok szer-
vezése, iskolai horgászati képzési 
segédanyagok készítése, TÖRÖL-
TE 3630

l) horgászturizmus fejlesztése, 
TÖRÖLTE 3630

m) horgászat megismertetése, 
népszerűsítése érdekében tartandó 
rendezvények, illetve a horgász-
versenyek és a versenysport támo-
gatása, TÖRÖLTE 3630

n) magyar halászati hagyomá-
nyok és kultúra megismertetése, 
népszerűsítése érdekében tartandó 
rendezvények támogatása,

o) halételek és halfogyasztás 
népszerűsítése, az ezek érdekében 
tartott rendezvények és a tudatfor-
málás támogatása,

p) a 62. § szerinti testület műkö-
désének támogatása,

q) a halgazdálkodás és a horgá-
szat miniszter által alapított kitün-
tetései adományozásának támoga-
tása,

s) a halfogyasztást ösztönző 
nemzeti program kialakítása, hal-
ra, haltermékre, halkereskedelem-
re vagy halból készült ételekre 
vonatkozó nemzeti minőségrend-
szerek, illetve védjegyek támo-
gatása,

t) halat, horgászatot, valamint 
halászatot bemutató muzeális 
gyűjtemények, illetve bemutató 
intézmények, épületek, létesítmé-
nyek létrehozásának támogatása,

u) halat, horgászatot, valamint 
halászatot ábrázoló művészeti 
alkotások létrehozásának támoga-
tása,

v) halgazdálkodási és halvédel-
mi kutatások támogatása,

w) a halgazdálkodási szakpoliti-
kát meghatározó nemzetközi szer-
vezetekben Magyarország tagsá-
gának támogatása,

x) nyilvántartott halgazdálko-
dási vízterület tulajdonjogának 
kiemelt halgazdálkodási vagy hal-
védelmi érdekből, adásvételi szer-
ződéssel állami tulajdonba történő 
átruházása,

y) horgászattal, halgazdálko-
dással kapcsolatos ismeretter-
jesztés, tudatformálás támoga-
tása.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja 
szerinti bevétel a halgazdálko-
dási hatóság bevétele, amelyet a 
halgazdálkodási nyilvántartások 
karbantartására, fejlesztésére 
fordít.

(5) A horgászszövetség a (2a) 
bekezdésben meghatározott 
bevételét kizárólag a követke-
zőkre fordíthatja:

a)a közfeladatai ellátását érin-
tő nyilvántartott halgazdálkodá-
si vízterületeken és vízpartokon 
a halgazdálkodásra jogosult 
horgászszervezetek esetében 

aa) halpusztulás esetén ősho-
nos fajok, fajták visszatelepíté-
sének támogatása,

ab) őshonos halállományt 
veszélyeztető, tájidegen vagy 
invazív halfajok és halfogyasz-
tó gerinces állatfajok gyérítése, 
riasztása, az ökológiai célú, sze-
lektív halászat országos, készen-
léti jellegű biztosítása,

ac) védett vagy veszélyeztetett 
hasznosítható őshonos halfajok 
szaporítása, visszatelepítése,

ad) természetes ívóhelyek, 
vermelőhelyek megőrzése, 
rekonstrukciója,

ae) új ívó- és vermelőhelyek 
kialakítása,

af) természetes partszakaszok 
megőrzése, helyreállítása,

ag) halgazdálkodási kíméleti 
területek kialakítása,

ah) halőrzés támogatása, fej-
lesztése,

ai) halgazdálkodási vízterület 
és a vízpart természeti környeze-
tének, állami, vagy horgászszer-
vezeti tulajdonban álló, illetve 
horgászszervezet által hasznosí-
tott épített környezetének, inf-
rastruktúrájának és szolgáltatá-
sainak fenntartási támogatása, 
fejlesztése,

aj) horgászati célú halgazdál-
kodási szaktanácsadás igénybe-
vételének támogatása,

ak) halgazdálkodási és halvé-
delmi kutatások és kutatás-fej-
lesztések támogatása;

b) központi ügyvitele, vala-
mint a tagjának, vagy tagszerve-

zete tagjának minősülő horgász-
szervezetek esetében

ba) országos horgász utánpót-
lás-nevelési és oktatási program 
fenntartása és fejlesztése, ennek 
keretében horgászati szakkörök 
és horgásztáborok szervezése, 
támogatása,

bb) a horgászat és a halak 
megismertetése, népszerűsítése 
érdekében tartandó rendezvé-
nyek támogatása,

bc) a magyar halételek és 
halfogyasztás népszerűsítése, 
az étkezési célú halfeldolgozás 
helyes technikájának megismer-
tetése érdekében tartott rendez-
vények és a tudatformálás támo-
gatása,

bd) a horgász versenysport 
koordinációs és országos sport-
ági szakszövetségi feladatainak 
ellátása, a szervezett horgász-
versenyek támogatása,

be) horgászati és halgazdálko-
dási tárgyú kiadványok, iskolai 
és horgászszervezeti horgászati 
képzési segédanyagok, vizsga-
anyagok kiadásának, elkészíté-
sének támogatása,

bf) halat, horgászatot ábrázo-
ló művészeti alkotások létreho-
zásának támogatása,

bg) halat, horgászatot bemuta-
tó gyűjtemények, létesítmények 
létrehozásának támogatása,

bh) az egységes horgászinfor-
matika és ügyvitel kialakításá-
nak, a Magyar Horgászkártya, 
az állami horgászjegy, a turista 
állami horgászjegy, az állami 
halászjegy kiadásának, valamint 
a horgász nyilvántartásba vétel 
és az állami horgászvizsga lebo-
nyolításának támogatása,

c) a közfeladat-ellátási szer-
ződésben meghatározott egyéb 
feladatok ellátása.

63/A. § A halgazdálkodási 
hatóság a 63. § (1) bekezdés e) 
pontja szerinti díjbevételéről és 
annak a 63. § (4) bekezdésében 
meghatározott felhasználásáról 
a tárgyévet követő év június 
30-ig a miniszter részére rész-
letes szakmai és költségvetési 
beszámolót készít.

63/B. § A horgászszövetség a 
63. § (1) bekezdés a), b) és d) 
pontja szerinti bevételéről és 
annak a 63. § (5) bekezdésében 
meghatározott felhasználásáról 
a tárgyévet követő év június 
30-ig a miniszter részére rész-
letes szakmai és költségvetési 
beszámolót készít.

21. A halgazdálkodási ható-
ság által alkalmazható jogkö-
vetkezmények

65/A. § A halgazdálkodá-
si hatósági eljárás keretében 
elkobzott, ideiglenesen vissza-
tartott vagy tulajdonosa által 
hátrahagyott horgászkészséget, 
halászeszközt, egyéb eszközt – 
ha az erről szóló döntés vég-
legessé válásának vagy a hát-
rahagyott eszköz elkobzásának, 
ideiglenes visszatartásának vagy 
megtalálásának időpontjától 
számított hat hónapon belül nem 
jelentkezik érte tulajdonosa – a 
halgazdálkodási hatóság köte-
les hasznosításra felajánlani az 
eljárásban érintett halgazdálko-
dásra jogosult részére, valamint 
a felajánlás elfogadása hiányá-
ban jogosult megsemmisíttetni 
vagy a tulajdonos nevében és 
helyettrendelkezni vele.

(2) A halgazdálkodási hatóság 
halgazdálkodási bírságot szab ki 
a halgazdálkodási vízterülettel 
érintett ingatlan tulajdonosára, 
használójára, ha a halgazdálkodási 
szolgalmi jog gyakorlását jelentős 
mértékben akadályozza.

(3) A (2) bekezdés alkalma-
zásában jelentős mértékűnek 
minősül az akadályozás, ha a 
halőrzéssel, a haltelepítéssel, a 
halállomány védelmével kapcso-
latos feladatok ellátását akadá-
lyozza, illetve az arra egyébként 
jogosult személy horgászatát 
akadályozza.

(4) A halgazdálkodási hatóság 
halgazdálkodási bírságot szab ki 
arra a halgazdálkodásra nem 
jogosult természetes vagy jogi 
személyre, aki halgazdálkodá-
si vízterületen halgazdálkodási 
tevékenységet folytat, ideértve 
különösen a horgászat lehető-
vé tételét állami horgászjegy és 
horgász fogási napló vagy turis-
ta állami horgászjegy és fogási 
napló nélkül, továbbá a jogosu-
latlan haltelepítést. 

(5) A halgazdálkodási bírság 
legkisebb összege ötvenezer 
forint, legmagasabb összege 
ötmillió forint.

r) a halgazdálkodási hatóság 
által jóváhagyott hatályos hal-
gazdálkodási tervben meghatá-
rozott – az adott halgazdálko-
dási vízterület specifikus adott-
ságainak megfelelően kialakított 
– helyi horgászrendi előírásokat 
megsértő;

s) nem nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületbe halat tele-
pítő, személlyel szemben
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tartott vagy a (16) bekezdés sze-
rint elpusztított halat, kizárólag 
a horgászatához használt vízi 
járművön vagy horgászhelyén 
és legfeljebb 48 órán át tárolhat 
addig, amíg maga is a helyszínen 
tartózkodik. Egy horgászhelyen 
több horgász zsákmánya csak 
elkülönítetten tárolható. Ha a 
horgász a horgászhelyét vagy 
a vízpartot elhagyja, köteles a 
zsákmányát magával vinni. 

(24) Tilos a vízminőséget ron-
tó minőségű vagy a halak és 
más hasznos víziállatok számára 
egészségügyi kockázatot, vagy 
a kifogott és elfogyasztott hal 
útján humán-egészségügyi koc-
kázatot jelentő etetőanyagot és 
csalit használni. Ezen előírások 
betartásával a vízminőséget nem 
befolyásoló horgászati tevékeny-
ség nem minősül vízhasználat-
nak.

(25) A halgazdálkodási hasz-
nosító (24) bekezdésben foglaltak 
hatálya alá nem eső, de szakmai 
mérlegelése szerint vízminőség-
védelmi, vagy halegészségügyi 
kockázatot jelentő egyes csalik, 
vagy etetőanyagok használatát a 
helyi horgászrendben korlátoz-
hatja, vagy megtilthatja.

(5) A horgászszövetség által 
– az e törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatá-
rozott módon – kialakított, a 
halgazdálkodási hatóság által 
jóváhagyott országos verseny-
szabályzatok alapján tartott 
sportesemény a 16. § (1) bekez-
désében foglalt engedély hiányá-
ban is megtartható. A sportese-
ményt annak megtartása előtt 
8 nappal be kell jelenteni a hal-
gazdálkodási hatóságnál és a 
horgászszövetségnél.

(4a) A (4) bekezdés szerinti 
esetben az állami horgászjegy 
díja a Hhvtv. szerinti díjmentes-
ségben nem részesülő személyek 
esetén a mindenkori díj kétsze-
rese, díjmentességben részesülő 
személyek esetén – a gyermek 
horgászok kivételével – az álla-
mi horgászjegy díjának megfe-
lelő összeg. A horgászszervezet 
a (4) bekezdés szerinti jegyvál-
tás tényéről köteles feljegyzést 
készíteni és elszámolásában tájé-
koztatni a horgászszövetséget.

(5) Az engedélyes a kifogott és 
megtartani kívánt, darabszám-
korlátozás alá eső halat horgá-
szat esetén a horogtól való meg-
szabadítás után, rekreációs célú 
halászat esetén a halászeszköz-
ből történő kivétel után a hor-

gászhelyén, vagy a halászhelyén 
azonnal köteles a papíralapú 
fogási naplóba tollal, kitörölhe-
tetlen módon bejegyezni. A meg-
tartani nem kívánt – a fogást, 
vagy a 30/A. § szerinti horgász-
verseny mérlegelésétkövetően –, 
haladéktalanul elengedett halat 
a fogási naplóba nem kell beje-
gyezni.

(5a) A darabszám-korlátozás-
sal nem védett halfajok meny-
nyiségét azok össztömegében 
kifejezve a horgászat vagy a rek-
reációs célú halászat befejezését 
követően, a horgászhely, vagy a 
halászhelyelhagyása előtt kell a 
papíralapú fogási naplóba tollal, 
kitörölhetetlen módon bejegyez-
ni. A megtartani nem kívánt, a 
fogást követően elengedett halat 
a fogási naplóba nem kell beje-
gyezni.

(5b) Ha a 30/A. § szerint beje-
lentett horgászversenyen az ide-
genhonos inváziós halfajok a 
rendező horgászszervezet által 
elszállításra kerülnek, akkor e 
fogásra a fogási napló vezetésére 
vonatkozó szabályokat nem kell 
alkalmazni.

 (5c) A bejegyzést napon-
ta minden alkalommal el kell 
végezni, ha a horgász vagy a 
rekreációs halász a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterüle-
tet napközben elhagyja, majd 
a nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületre visszatérve ugyan-
azon a napon horgászva vagy 
halászva ismét darabszám-kor-
látozással nem védett halfajokat 
fog ki.

17. A halőrzés
1a) A horgászszövetség vagy 

annak halgazdálkodásra jogo-
sultnak minősülő tagszervezete 
által foglalkoztatott hivatásos 
halőr illetékessége a megbízó 
szervezet által hasznosított vala-
mennyi nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületre kiterjed. 

(7c) A hivatásos halőr feladat-
teljesítése során az árvízvédelmi 
töltést – beleértve a forgalomtól 
elzárt területeket is – engedély 
nélkül használhatja.

19/B. A horgászszövetség 
egyes állami feladatok, mint 
közfeladatok ellátására történő 
kijelölése

62/C.§ (1) A horgászszövetség 
e törvény egyéb rendelkezése-
iben meghatározott feladatok 
közfeladatként való ellátása 
mellett 

a) az általa, vagy a tagjának, 
vagy tagszervezete tagjának 

minősülő horgászszervezetek 
által haszonbérelt, illetve hor-
gászati célú halgazdálkodásra 
vagy horgászati célú halterme-
lésre hasznosított állami, vagy a 
többségi állami tulajdonú, nyil-
vántartott halgazdálkodási víz-
területeken (e § alkalmazásában 
a továbbiakban: vízterületek) a 
(2) és (3) bekezdésben, valamint

b) a horgászokra, a rekreációs 
halászokra, valamint a tagjának, 
vagy tagszervezete tagjának 
minősülő horgászszervezetekre 
kiterjedően a (4) bekezdésben

meghatározott közfeladatokat 
látja el.

(2) A vízterületek halállomá-
nyának, életközösségének fenn-
tartása és védelme érdekében 
előírt feladatok:

a) az őshonos halfajok állomá-
nyi védelmének elősegítése, 

b) a nem fogható vagy veszé-
lyeztetett, hasznosítható őshonos 
halfajok és vad típusú fajták 
szaporításának támogatása,

c) az eltűnt őshonos halfajok 
és vad típusú fajták, halállo-
mányok szükség és lehetőség 
szerinti visszatelepítése,

d) halpusztulás esetén a vízte-
rületre jellemző őshonos fajok, 
fajták visszatelepítésének támo-
gatása,

e) a halgazdálkodási hasz-
nosítás keretében végrehajtott 
haltelepítések halegészségügyi 
biztonság és minőség szerinti 
ösztönzése, 

f) a víztest kiszáradásának 
veszélye esetén az őshonos hal-
fajok és más hasznos víziállatok 
mentésének elvégzése,

g) az őshonos halállományt 
veszélyeztető, idegenhonos 
invazív halfajok és halfogyasz-
tó gerinces állatfajok gyérítése, 
riasztása,

(3) A hal élőhelyének védel-
me, a hal természetes táplálék-
szerzésének és szaporodásának 
elősegítése érdekében előírt fel-
adatok:

a) természetes ívóhelyek, 
vermelőhelyek nyilvántartása, 
megőrzése, rekonstrukciója, 

b) új ívó- és vermelőhelyek 
kialakítása,

c) természetes partszakaszok 
megőrzése, helyreállítása,

d) halgazdálkodási kíméleti 
területek kialakítása.

(4) A horgászat és horgásztu-
rizmus, valamint rekreációs célú 
halászat fejlesztése érdekében 
előírt feladatok:

a) a horgász nyilvántartás 
biztosítása, a nyilvántartásba 
vételt, valamint a horgászegye-

sületi tagságot igazoló Magyar 
Horgászkártya kiadása,

b) a rekreációs halász nyilván-
tartás biztosítása,

c) a gyermek és ifjúsági horgá-
szok oktatásának, nevelésének, a 
szervezett horgásztáborok, isko-
lai és horgászszervezeti horgá-
szati szakkörök működtetésének 
koordinációja,

d) a horgászsport versenyek 
általános szabályozása,

e) a halgazdálkodási jogosul-
tak által ellátott halőrzés fejlesz-
tése, a tevékenység összehango-
lása, minőségének fejlesztése,

f) a horgászati és horgásztu-
risztikai szolgáltatások értékelé-
si, minőségbiztosítási rendszeré-
nek kidolgozása és üzemeltetése,

g) a nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületeket érintő 
horgászturisztikai fejlesztési 
igények, lehetőségek felkutatása, 
azok összehangolása.

(5) A horgászszövetség a 
(2)-(3) bekezdésben meghatáro-
zott feladatokat az adott vízterü-
let vonatkozásában a halgazdál-
kodásra jogosult hozzájárulása 
alapján végezheti.

(6) A horgászszövetség közfel-
adat-ellátására vonatkozóan a 
miniszterrel közfeladat-ellátási 
szerződést kell kötni. 

20. A halgazdálkodásból szár-
mazó bevételek

63. § (1) A halgazdálkodásból 
származó bevétel

a) az állami és a turista állami 
horgászjegy díja,

b) az állami halászjegy díja,
c) a halgazdálkodási haszon-

bérleti, valamint vagyonkezelési 
díj,

d) a fogási napló díja,
e) a fogási tanúsítvány díja,
f) a pályázati regisztrációs díj.
(2) Az (1) bekezdés  c) és f) 

pontja szerinti bevétel közpon-
tosított bevétel.

(2a) Az (1) bekezdés a), b) és 
d) pontja szerinti bevétel a hor-
gászszövetség működési bevéte-
le, mint a horgászszövetség köz-
feladatai ellátásának pénzügyi 
fedezetét biztosító bevétel.

(3) A központi költségvetésről 
szóló törvényben, az állami hal-
gazdálkodási feladatok támogatá-
sára évente meghatározott forrást a 
miniszter a következőkre fordítja:

a) halpusztulások megelőzése, 
halpusztulások okainak felderí-
tése és a halpusztulások okozta 
károk elhárítása, továbbá hal-
pusztulás esetén őshonos fajok, 
fajták visszatelepítésének támo-
gatása,

Beszámoló
A Víz – Környezetvédelmi és Halgazdálkodási 
Szakbizottság a 2018. évi munkájáról

Mint mindenki előtt ismeretes, 
2018-ban lejártak a tisztségviselők 
mandátumai, ezért választó köz-
gyűlést tartottunk ez év áprilisá-
ban. Újra választották a küldöttek 
a szakbizottság vezetőit is, akik 
javaslatot tettek a tagjaik szemé-
lyére. Ezt követőn a szövetség 
elnöke felkérte a tagokat az elkö-
vetkezendő 5 évre a szakbizottsági 
munka ellátására, egyben a koráb-
bi tagoknak megköszönve eddigi 
munkáját. 

A Víz – Környezetvédelmi és 
Halgazdálkodási Szakbizottság 
tagjai 2018-2023 év között:

Elnöke: Gura Mihály, nagykállói 
Sporthorgász Egyesület elnöke

Tagjai: dr. Balogh Barna-
bás, r. ezredes, rendőrségi főta-
nácsos (Megyei Rendőr-főka-
pitányság), Szőke Attila, rendőr 
(Nyíregyháza-Érkerti Rendőrőrs), 
Oláh Eszter, természetvédelmi 
mérnök, Tiszadob, Molnár János, 
r. alezredes, Vízirendészeti Rend-
őrőrs, Vásárosnamény, Iski Balázs, 
Vízirendészeti Rendőrőrs, Tokaj

Továbbra is sok munkája volt 
a szakbizottságnak, hiszen a szö-
vetség már több mint 5 ezer hektár 
vízterületen gazdálkodik. Halgaz-
dálkodását a kormányhivatal halá-
szati hatósága által elfogadott 5 
évre szóló üzemtervi előírásnak 
megfelelően végzi. Az üzemterv 
évente 5% halasítási növekményt ír 
elő. Bizottságunk a halőrök mellett 
gyakran részt vesz a telepítéseken, 
és a hal jogszerű kifogását pedig 
folyamatosan összevont rendőri 
intézkedéseket szervezve ellen-
őrzi. A rendőr kollegák nagyon 
készségesek, szívesen segítenek, 
akár ezeken a közös ellenőrzése-
ken, akár a horgászoktól kapott 
„fülesek” alapján is a bejelenté-

seket kivizsgálják. De a megyei 
szövetséghez az irodába és a halőr 
kollegákhoz is gyakran érkezik a 
horgászoktól, halászoktól bejelen-
tés, hogy illetékteleneket látnak a 
vízen hálókat lerakni, vagy hallo-
pást tapasztalnak, stb.

A 2018-as évet összegezve, saj-
nos, folytatódott a több éve tar-
tó aszályos időjárás. A holtágaink 
és tavaink nem tudtak feltöltődni. 
Császárszálláson és Tiszadobon 
legalább 50-100 cm víz csökke-
nés volt tapasztalható. A Halászta-
nyai-csatorna pedig szinte teljesen 
kiszáradt. A vízcsökkenés miatt a 
minősége is romlott, zöld nyálkás 
volt. A Szamos folyón többször 
érkezett szennyeződés Románia 
felől, a Tiszán is többször volt 
kagylópusztulás. Ezeket természe-
tesen jeleztük a Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. 

Császárszálláson 2018-ban is 
folytattuk a törpeharcsa ritkítását a 
lehelyezett törpeharcsa varsákkal, 
és már több mint 50 mázsa törpétől 
szabadítottuk meg a vizet. 

A halőrök segítségével Fesztóry 
Sándor pedig a nagytestű káró-
katona gyérítését végezte, ebben 
az évben igen eredményesen, az 
Alsó- és a Felső-Tiszán. Több mint 
10 egyedet sikerült elejtenie. 

2018-ban halőreinknek meg kel-
lett újítaniuk a rendészeti vizs-
gájukat, ami Miskolcon történt. 
Mindenki sikeres vizsgát tett, az 
egynapos gyakorlati képzés, és az 
otthoni elméleti felkészülést köve-
tően. Több egyesületi halőr is, a 
Szövetség által szervezett időpont-
ban, teljesítette a törvényi feltételt. 

Halőreink 2018-ban is részt 
vettek az immár II. alkalommal 
megrendezett ún. Országos Halőri 
Szakmai Verseny és Találkozó elne-

vezésű rendezvényen, a Szarvas-
Békésszentandrási Holt-Körösön. 
Az idén egy nulladik nappal egé-
szült ki a kétnapos elméleti és 
gyakorlati viadal. A körös-vidéki 
házigazdák célja ezzel az előze-
tes plusz délutánnal többes volt: 
a messzebbről érkezőknek pihe-
nőnapot biztosítani, továbbá egy 
welcome estével összehangolni a 
halőri „hullámhosszokat”, illetve 
olyan előadásokkal előrukkolni, 
amelyek színvonala gyakorlati-
lag szakmai továbbképzésként is 
betudható.

24 csapat mérte össze tudását, 
Szövetségünk csapata a tavalyi 3 
helyről kissé lecsúszva a közép-
mezőnyben végzett. A halőrcsapat 
tagjai: Mile Pál, Molnár József, 
Muhi Gábor, a vezetőjük pedig 
Virág Imre volt. 

A díjátadó ünnepség nyitánya-
ként dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke mondott köszönetet a hal-
őröknek a szolgálatban teljesített 
mindennapi helytállásukért, amely 
nélkül – mint hangsúlyozta – nem 
állhatna stabil lábakon hazánk leg-
nagyobb hálózatos felépítésű civil 
szervezeteként a magyar horgász-
társadalom. Beszédében előrevetí-
tette, ennek elismeréseként a jövő-
ben további fejlesztési célú forrá-
sokra számíthat a halőri ágazat.

2018-ban is számos eszközzel 
támogatta a MOHOSZ a halőr-
zést. Ebben az évben egy új Toyota 
terepjárót vehettek át halőreink, a 
Megyei Szövetségnek 30 % önerőt 
kellett befizetnie. Így már 3 új gép-
járművel rendelkezünk. Erre az 
autóra is, az előző kettőhöz hason-
lóan gépjármű használati szerződést 
kötött megyei Szövetségünkkel a 

MOHOSZ, 5 éves határozott időtar-
tamra. Ennek lejártával kezdemé-
nyezhetjük a gépjárművek marad-
ványértéken történő megvételét. 

Folyamatban van még az idei 
eszközbeszerzési pályázat, melyen 
éjjellátót, szonárt, hőkamerát, és 
csónakmotort igényelt a szövetség, 
a hatékonyabb ellenőrzés céljából.

Ellenőrzéseknél maradva az 
alábbiakról számolhatok be: 

2018-ban összesen 140 fővel 
szemben tettünk feljelentést a 
halászati hatóságnak. A kisza-
bott figyelmeztetés és pénzbírság 
mellett az állami horgászjegyek 
is bevonásra kerültek 3 hónap-
tól 3 évig terjedő időszakra, vala-
mint állatkínzás vétsége miatt 1,8 
hónap letöltendő börtönbüntetés is 
kiszabásra került. Állami halász-
jegyek is kerültek bevonásra, a 
pénzbírság megfizetésén túl. A 
NÉBIH munkatársai is többször 
jártak megyénkben, több alkalom-
mal figyelmeztetéssel, de még több 
alkalommal feljelentéssel szüntet-
ték meg a szabálytalankodást. 

Az ellenőrzéseken túl, a szak-
bizottság munkáját a telepítések 
ellenőrzése, kísérése képezi. Szá-
mos esetben a szövetségi telepíté-
seken részt vettünk. A halasításo-
kat több alkalommal ellenőrizte a 
halászati felügyelő úr is. 

További szakbizottsági feladat 
még ebben az évben egy közös 
decemberi (ünnep előtti) Tisza 
és vízrendszerén való ellenőrzés 
lebonyolítása, és felkészülés a téli 
halvédelemre.

Gura Mihály
Víz – Környezetvédelmi és

Halgazdálkodási Szakbizottság 
elnöke

Az elnökség decemberi ülésen elfogadta a Víz – Környezetvédelmi 
és Halgazdálkodási Szakbizottság beszámolóját

II. Országos Halőri Szakmai Találkozó
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Magyar Horgászkártya
Mint ismert, 2019. január 1-jétől 

a horgász regisztráció elvégzését 
követően a papíralapú horgász iga-
zolványt felváltja a Magyar Hor-
gászkártya. Így már ez a kártya 

szükséges ahhoz, hogy Magyaror-
szág vizein horgászni lehessen. A 
Magyar Horgászkártya díja 1.732 Ft 
+ ÁFA, azaz 2.200 Ft. A horgászkár-
tya online igénylése a magyarorszá-

gi Digitális Jólét Program Pontokon 
is elvégezhető. 

A horgászkártya személyesen is 
igényelhető valamennyi, az állami 
horgászjegy értékesítésében eddig 
is részt vevő és a regisztráció támo-
gatását vállaló horgászszervezetnél, 

valamint azok regisztrációs pont-
jain. (Lásd lapunk múlt negyed-
évi számában.) Ebben az esetben 
az értékesítési pontok munkatár-
sai végzik el a regisztrációt és a 
horgászkártya igénylést a helyben 
átadott iratok alapján. 

ni, továbbá az előző évi fogási 
naplók összesített fogási adatait 
az informatikai rendszerében 
rögzíteni minden év május 1-jéig 
nyilvántartott halgazdálkodá-
si vízterületenként faj szerinti 
bontásban. 

(3a) Ha a (3) bekezdés szerinti 
forgalmazói átadás nem történik 
meg, akkor a horgászszövetség 
30 napon belül köteles a fogási 
naplók adatainak feldolgozására 
és jogosult a feldolgozás megbí-
zási szerződésben meghatározott 
költségeinek megtéríttetésére. 

(4) Azzal a horgászszervezet-
tel, aki az állami horgászjegy, 
fogási napló forgalmazásával e 
rendeletben előírt kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az állami 
horgászjegy és a horgász fogási 
napló forgalmazásával össze-
függésben a horgászszövetség 
további forgalmazási szerződést 
a tárgyévet követő 3 évig nem 
köthet. 

(5) A forgalmazással megbí-
zott horgászszervezet az általa 
gyűjtött és feldolgozott fogási 
naplókat köteles az adatfeldol-
gozást követő év utolsó napjáig 
megőrizni és azokba a halgaz-
dálkodási hatóság, illetve a hor-
gászszövetség számára betekin-
tést engedni.

(7) A horgászszövetség a tagjá-
nak, vagy tagszervezete tagjának 
minősülő horgászszervezeteken 
keresztül az (1) bekezdés sze-
rinti nyilvántartás naprakésszé 
tétele céljából az állami horgász-
jegyek, a turista állami horgász-
jegyek, az állami halászjegyek és 
az állami horgászvizsga tekinte-
tében a (2) bekezdés a), c) e) és f) 
pontja szerinti adatok tekinteté-
ben – a halászati engedély kivé-
telével – közvetlen informatikai 
kapcsolat útján automatikusan 
valós idejű adatot szolgáltat a 
halgazdálkodási hatóságnak és 
biztosítja számára az elektroni-
kus nyilvántartási rendszeréhez 
való hozzáférést.

(7a) A halgazdálkodási ható-
ság a horgászszövetség állami 
horgászjegyek, turista állami 
horgászjegyek, állami halászje-
gyek kiadásával, valamint hor-
gászvizsgáztatással kapcsolatos 
közfeladat-ellátása érdekében, 
a kiadás és a vizsgáztatás jog-
szerűsége, a halfogásra jogosító 
okmányok kiváltására jogosult 
személyek adatait tartalmazó 
nyilvántartás naprakésszé tétele 
céljából a közfeladat-ellátáshoz 
szükséges, (1) bekezdésben fel-
sorolt adatokat – a halfogásra 

jogosító okmányok kiváltásától 
eltiltott személyek esetében az 
eltiltás időtartamára vonatkozó 
adatokkal folyamatosan kiegé-
szítve – átadja a horgászszövet-
ség részére. 

21. § (1) Állami horgászvizs-
gát a horgászszövetség, illetve 
az általa a vizsgáztatásba bevont 
horgászszervezet által meghir-
detett vizsganapon lehet tenni. A 
vizsgáztatásra bevont horgász-
szervezet köteles kéthavonta leg-
alább egy állami horgászvizsga 
megtartásáról gondoskodni. E 
vizsgával egyenértékűnek minő-
sül az Európai Unió tagállamá-
ban, az Európai Gazdasági Tér-
ségről szóló megállapodásban 
részes más államban, továbbá 
az olyan államban tett vizs-
ga, amelynek állampolgára az 
Európai Közösség és tagállamai, 
valamint az Európai Gazdasá-
gi Térségről szóló megállapo-
dásban nem részes állam között 
létrejött nemzetközi szerződés 
alapján az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodás-
ban részes állam állampolgárá-
val azonos jogállást élvez. 

(2) A horgászszövetség kizá-
rólag olyan horgászszervezetet 
vonhat be a horgászvizsgázta-
tásban való közreműködésre, 
amely

a) valamely nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen 
halgazdálkodásra jogosult, vagy 
az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló törvény alapján 
működik és alapszabály szerinti 
céljai között szerepel a horgá-
szok képzése és vizsgáztatása,

b) belső működési szabály-
zatában olyan horgászvizsga 
bizottságot hoz létre, amely leg-
alább 3 fő horgászati és halgaz-
dálkodási ismeretekkel rendel-
kező tagból áll,

c) a bizottság tagjainak hal-
gazdálkodási ismereteit a 32. § 
(1) bekezdés szerinti végzettség 
vagy halőri vizsga igazolja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt 
feltételeknek való megfelelést 
igazoló dokumentumokat a hor-
gászszövetséghez kell benyújta-
ni.

(4)  A horgászszövetség a hor-
gászszervezettel köteles írásbeli 
megállapodást kötni a horgász-
vizsgáztatásban történő közre-
működésre. A megállapodást a 
horgászszövetség évente felül-
vizsgálja.

(5) A vizsgáztatásba bevont 

feljogosított horgász szervezet 
az általa meghirdetett horgász-
vizsgák pontos helyszínét és 
időpontját, a vizsgák megtartá-
sa előtt legkevesebb 15 nappal 
köteles honlapján vagy egyéb 
formában közzétenni, illetve az 
időpontokról értesíteni a hor-
gászszövetséget és a halgazdál-
kodási hatóságot. SZÁMOZÁS!

(7) A horgászvizsgáztatás rész-
letes szabályzatának elkészítésé-
ről, a horgászvizsga felkészítő 
anyagáról a horgászszövetség 
gondoskodik. A horgászvizsga 
felkészítő anyagát, elektronikus 
támogatású vizsga esetén a vizs-
gaszoftvert a kijelölt halgazdál-
kodási hatóság hagyja jóvá.

(8) A vizsgalapot a horgászszö-
vetség 5 évig köteles megőrizni. 
A vizsgalap kizárólag a vizsgázó 
által a vizsganapon, vagy belföl-
di jogsegély keretében tekinthe-
tő meg.

14. A horgászat és a halászat 
rendje

45. § (1) A halfogási tevékeny-
séget végző személy a horgász-
helyen köteles magánál tartani

a) a nyilvántartott halgazdál-
kodási vízterületen folytatott

aa) bemutatási célú halászat, 
ökológiai célú, szelektív célú 
halászat, illetve más hasznos 
víziállat forgalmazási célú gyűj-
tése esetén a halászati engedélyt, 
a fogási tanúsítvány nyomtat-
ványtömböt és a halász fogási 
naplót,

ab) rekreációs célú halászat 
esetén az állami halászjegyet, a 
területi jegyet és a halász fogási 
naplót,

ac) horgászat esetén a hor-
gászegyesületi tagságot igazoló, 
a horgászszövetség által kiadott 
Magyar Horgászkártyát, a 
papíralapú állami horgászjegyet 
vagy a turista állami horgászje-
gyet, területi jegyet és a horgász 
fogási naplót; 

b) a nem nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen foly-
tatott horgászat esetén az állami 
horgászjegyet és a fogási naplót 
vagy a turista állami horgászje-
gyet és a fogási naplót,

c) a haltermelési létesítmé-
nyen folytatott horgászat esetén 
az állami horgászjegyet vagy a 
turista állami horgászjegyet,

d) horgászszervezet által hasz-
nosított haltermelési létesítmé-
nyen az ac) pont szerinti okmá-
nyokat a továbbiakban együtt: 
halfogásra jogosító okmányok 
–, és azokat a halgazdálkodá-
si hatóság, a halgazdálkodásra 

jogosult, a mezőőr, a természet-
védelmi őr, az állami halőr, a 
hivatásos halőr, a

(2) A halfogásra jogosító 
okmányok csak arcképes sze-
mélyazonosító okmánnyal együt-
tesen jogosítják az okmányok 
birtokosát halfogásra.

g) hurokvető halászati mód-
szer alkalmazása; sorhoroggal, 
csapóhoroggal történő vagy rugó 
elven működő önakasztós halfo-
gási módszer alkalmazása,

(11) Állami halászjeggyel, álla-
mi horgászjeggyel, vagy turis-
ta állami horgászjeggyel ren-
delkező személy nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen a 
napi darabszám-korlátozással 
nem érintett őshonos halfajok-
ból naponta összesen 10 kg-ot, 
ezen belül a menyhalból 3 kg-ot 
foghat ki.

(12) A Hhvtv. 40. § (3) bekez-
dés szerinti horgász a 9. mellék-
let szerinti napi darabszám-kor-
látozás alá tartozó halfajokból 
naponta összesen 1 darabot, a 
napi darabszám-korlátozás alá 
nem eső őshonos halfajokból 
naponta összesen 5 kg-ot, ezen 
belül a menyhalból 2 kg-ot fog-
hat ki.

(17) Az őshonos halállomány 
védelme érdekében máshonnan 
származó idegenhonos halakat a 
vízbe engedni, valamint az invá-
ziós idegenhonos halakat – a 
(15) bekezdés szerinti kívülről 
akadást és a 30. § (3) bekezdése 
szerinti esetet kivéve, a környe-
zetvédelmi és állatvédelmi jog-
szabályok figyelembevételével – 
visszaengedni tilos. Idegenhonos 
élő csalihallal csalizni kizárólag 
azon a halgazdálkodási vízterü-
leten lehet, ahol az idegenhonos 
hal kifogásra került.

horgászkészség: horgászati célú, 
halfogásra alkalmas eszköz, amely 
legalább horgászbotból, horgász-
zsinórból áll, és legfeljebb kettő 
horoggal van felszerelve;

Állami horgászjeggyel ren-
delkező személy legfeljebb ket-
tő – egyenként legfeljebb kettő, 
darabonként legfeljebb háromágú, 
horoggal felszerelt – horgászkész-
séget, valamint egyidejűleg egy 
darab, 1 m2-nél nem nagyobb csa-
lihalfogó emelőhálót használhat.

(23) A horgászati tevékenysé-
get folytató személy egyidejűleg 
legfeljebb a területi jegy szerint 
2 napi darabszám- és mennyi-
ségi korlátozásnak megfelelő 
mennyiségű, a (14) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően élve 

A MOHOSZ elnöksége ünnepélyes keretek között, Nagy István 
agrármininszter jelenlétében vehette át horgászkártyáját

– A horgászengedélyek kiváltá-
sához is szükséges az adóazonosító 
jelet igazoló okmány – közölte 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) szakembere. 

– Az adóhatóság azt ajánlja a 
horgászoknak, hogy időben ellen-

őrizzék az adóigazolványukat, 
vagy igényeljenek a NAV hon-
lapjáról letölthető és ügyfélkapun 
keresztül is benyújtható T34-es 
adatlapon adókártyát. 

A papírokat személyesen vagy 
postán is el lehet juttatni az adó-

hatósághoz, illetve a kormányabla-
kokban működő NAV-ablakokban 
is benyújtható. Az első adókártyák 
kiállítása ingyenes, de nem kell 
fizetni adatváltozás miatti cserénél 
és akkor sem, ha az igazolványt 
ellopták. 

Más esetekben az igénylőnek 
háromezer forintot kell fizetnie az 
adóigazolványért. A NAV az igény-
léstől számított 15 napon belül 
postázza a kártyákat, de szükség 
esetén helyettesítő igazolást is 
készít azokról.

A horgászengedély igényléséhez is kell adóigazolvány

Örvendetes tény, hogy 
a horgászok létszáma 

növekszik mind országos, 
mind megyei szinten. Így 
van ez a Kocsordi Kraszna 
Horgász Egyesületnél is. Ter-
mészetesen ez nem teljesen 
a véletlen műve, hiszen már 
több éve tesznek is ezért.

– Kezdtük azzal, hogy amikor 
még volt megyei szintű ifjúsági 
és junior csa-
patverseny, 
azokon mi 
rendszeresen 
részt vettünk 
mindkét kate-
góriában. Jó 
volt látni az 
apró sikerek 
után a gyer-
mekeink örö-
mét. Éveken 
át küldtük a 
fiatalokat az 
Oláh Károly 
barátunk által 
szervezett tiszadobi horgásztáborba 
is – tekintett vissza a megtett útra 
Jakab János, az egyesület elnöke. – 
A versenyző és táborozó diákokból 

ma már felnőtt horgászok lettek. 
Mi az elsők között kötöttünk meg-
állapodás az általános iskolával 
az együttműködésről, s ez még a 
Horgász-suli program indítása előtt 
történt. Természetesen kapcsolód-
tunk a Horgász-suli programhoz 
is, hiszen tudjuk, hogy a horgász 
is ember, és egyszer eljön az idő, 
amikor le kell tennie a horgászbo-
tot, s valakiknek a helyükre kell 
állniuk. Az idén harmadik alkalom-

mal neveztük 
a horgász 
ö t p r ó b á r a 
a diákokat. 
Sikerült jól 
f e l k é s z í t e -
nünk őket, így 
aztán a Kato-
na Barbara, 
Jakab Dávid, 
Veres Gergő 
összeál l í tá-
sú csapatunk 
megnyerte a 
vetélkedést. 
A fiatalok és 

szüleik nagyon örültek a sikernek, 
mi pedig megerősítést kaptunk 
abban, hogy a befektetett energia 
megtérül. MML

Második alkalommal ren-
dezték meg Penyigén az 

elmúlt vasárnap a Szenke-
 tavi páros csukafogó per-
ge  tő versenyt. Hogy van 
ér deklődés a rendezvény 
iránt, az is jelzi, hogy előze-
tesen tizenöt csapat adta le a 
nevezését.

A horgászok csónakokkal indul-
tak a halak felkutatására 8 órakor, 
előtte azonban volt még egy finom 
szalonnás reggeli. Néhány perccel 
a kezdés után a mérlegelő csónak 
máris útnak indult, hiszen az első 
ragadozókat hamar megfogták a 
versenyzők.

– A halakat kizárólag hosszúság-
ra mértük. A megmérettetés hat óra 
múlva, délután kettőkor ért véget, 
az eredményhirdetésen az első 
három helyezett csapatot, vala-
mint a legnagyobb hal kifogóját 
díjaztuk. A kifogott csukák hossza 
összesen 1257 cm volt, ami dup-
lája a 2017-es pergetőversenyünk 
összfogásának – tájékoztatta lapun-
kat Orosz András tógazda.

– Külön öröm volt a számunk-
ra, hogy a nevező csapatok tagjai 

között immáron két 12 év körüli 
fiatal fiú is versenybe szállt hoz-
zátartozójával. Nekik külön gra-
tulálunk a részvételhez. A kifogott 
halak természetesen mind vissza-
kerültek a tóba – tette hozzá Orosz 
András.  MML

Eredmények
I.: Csapó Zoltán – Csapó Róbert (359 
cm), 
II.: „Szamos fiai”: Bajnai Miklós – 
Kovács József (243 cm), 
III.: „Rozsályi villantók”: Kicska Balázs – 
Huszti Tamás (184 cm). 
 Legnagyobb hal kifogója: Gellért 
Győző (77 cm)

Cél az utánpótlás Pergetéssel fogták a 
csukákat a Szenke-tónál
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A Kötiviép 3,5 milliárdos 
beruházásban rekonst-

ruálja a tiszalöki vízlépcsőt, 
mely biztosítja az Alföld 
főcsatornáinak vízellátását.

Az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság kihirdette a tiszalöki vízlép-
cső és hajózsilip rekonstrukciójának 
kivitelezőjét. A 3,5 milliárd forintos 
rekonstrukciót a Kötiviép B Közép-
Tisza Vidéki Vízépítő és Telekom-
munikációs Kft. végzi el. A fejlesztés 
célja a vízlépcső, mint kiemelt jelen-
tőségű nagyműtárgy rekonstrukciója, 
amelynek révén a vízkészletekkel 
való gazdálkodás feltételei javulnak, 
mert mint udjuk a Nyugati és a 

Keleti-főcsatorna is innen kap friss 
vizet. Az 1950-es években felépített 
tiszalöki létesítmény az energiater-
melés mellett duzzasztóműként is 
működik. A duzzasztómű építését az 
indokolta, hogy a Tisza szabályozása 
után a víz jóval gyorsabb lefolyá-

sa miatt időnként aszályok sújtották 
a mezőgazdaságot. A létesítmény 
másik kiemelt feladata biztosítani az 
Alföldet öntöző és ivóvízzel ellátó 
Nyugati- és a Keleti-főcsatorna friss 
vízellátását. Utóbbi adja Debrecen 
ivóvízkészletének jelentős részét.

A mostani fejlesztés tartalmazza
a duzzasztómű,
a hajózsilip,
a medrek és partvédő művek,
a mederelzáró kőgát,
a parti létesítmények,
a felvízi bal parti sólyatér csörlő-
zési rendszere,
valamint a vízerőműhöz csatla-
kozó létesítmények (terelőpillér, 
partfal, plató) rekonstrukcióját,
valamint 86 ezer köbméternyi 
mederkotrást.

Tiszalökön a vízlépcső mellett 
egy másik jelentős fejlesztés is van, 
az A-Híd újítja meg a tiszai hajók 
karbantartását biztosító sólyateret.

Párás, ködös, enyhén 
hűvös őszi időben 

huszonhárom felkészült 
horgász-páros kezdte meg a 
rablóhalak üldözését a vízen 
és a vízpartról. 

A résztvevők általános vélekedé-
se szerint ez egy igazán jó csukás 
idő. Ezt erősítette az is, hogy a páros 
csukafogó versenynek meghirde-
tett vetélkedésen minden rablóhal 
beszámított az eredménybe, mégis 
szinte mindenki csukát fogott. 

A legtöbb halat a Lázár József, 
Trohán Attila kettős fogta csónak-

ból pergetve. József a 64 cm-s 
csukájával a verseny legnagyobb 
halfogója címet is elnyerte. Össze-
sen 167 cm halat fogva megelőz-
ték a csónakos kategória második 
helyén záró Veisz László, Molnár 
István párost.

A vízparti horgászok általában 
kevesebb halat fognak, mint a csó-
nakból horgászók, de most inkább 
nekik kedvezett a szerencse. A csa-
patok egy-egy 50 m-es szektort 
kaptak, amelyen belül tetszőleges 
rablóhalas horgászmódszerrel hor-
gászhattak. Pásztor Csaba és Rikter 

János 121 cm-es fogással megelőz-
te a 101 cm-t fogó Varga György, 
Aranyász Ferenc kettőst. Ludas 
László 60 cm-s csukája pedig a 
harmadik helyre vitte csapatát.

Jó verseny volt, ahol még az is 
jól érezhette magát, akinek most 
nem kedvezett a szerencse. Az őszi 
morotva szépsége, a titkokat rejtő és 
azt néha felrebbentő víztükör, vala-
mint a barátokkal való együtthorgá-
szás felejthetetlen élmény volt. 

Biri Imre 
a Cormoran Sporthorgász és Termé-

szetvédő Egyesület alelnök

Megújul az ország egyik legfonto-
sabb vízügyi létesítménye

Rablókat üldöztek a rakamazi Nagy-Morotván

36. § (1) A halgazdálkodási 
jog gyakorlásával érintett ingat-
lan tulajdonosa, használója köte-
les a halgazdálkodási jog jogo-
sultja által gyakorolt jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő 
halgazdálkodási tevékenységeket 
– beleértve a területi jeggyel 
történő horgászati tevékenysé-
get is –, amennyiben e tevékeny-
ségek más módon csak arányta-
lanul nehezebben vagy nagyobb 
költséggel végezhetőek, tűrni, 
illetve lehetővé tenni, különösen 
a halgazdálkodásra jogosultnak 
az ingatlanon keresztül a vízhez a 
Polgári Törvénykönyvben megha-
tározott korlátozások betartásával 
történő eljutását, az ingatlanon a 
halgazdálkodásitervben meghatá-
rozott tevékenységek végzését.

(2) A halgazdálkodási hatóság 
által a halgazdálkodási vízterület-
tel érintett ingatlan tulajdonosára, 
használójára kiszabható halgaz-
dálkodási bírság mértéke, ha az 
ingatlan tulajdonosa, használója 
a halgazdálkodási szolgalmi jog 
gyakorlását jelentős mértékben 
akadályozza: 50 000-500 000 
forint.

12. A halfogásra jogosító 
okmányok

37. § (1) A halgazdálkodási 
vízterületeken a hal fogása és a 
halfogásra irányuló tevékenység

a) bemutatási célú halászat, 
vagy ökológiai célú, szelektív 
halászat, vagy más hasznos vízi-
állat forgalmazási célú gyűjtése 
esetén halászati engedéllyel,

b) rekreációs célú halászat ese-
tén állami halászjeggyel, vagy

c) horgászat esetén állami hor-
gászjeggyel vagy turista állami 
horgászjeggyel

e törvény rendelkezéseinek 
betartásával folytatható.

(2) A nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületen halfogási 
tevékenység végzéséhez fogási 
napló, valamint, ha azt nem a 
halgazdálkodásra jogosult vagy 
a halászati engedéllyel rendelke-
ző személy végzi, a halgazdál-
kodásra jogosult területi jegye is 
szükséges.

(2a) A 15. életévét be nem 
töltött gyermekekkel végzett 
bemutatási célú horgászat ese-
tében az (1) és (2) bekezdés elő-
írásait nem kell alkalmazni.

6. A halfogásra jogosító 
okmányok alcímhez

39. § (1) Az állami halászje-
gyet és a halász fogási naplót 
a horgászszövetség, valamint a 

horgászszövetség által megbí-
zott horgászszervezet adhatja 
ki. Az állami halászjegy rekre-
ációs halászatra jogosít, amely-
nek országos rendjét az e tör-
vény végrehajtására kiadott 
rendelet határozza meg. Az 
állami halászjegyet és a halász 
fogási naplót kiadó szervezet 
nyilvántartást vezet az általa 
kiadott állami halászjegyről és 
halász fogási naplóról.

(2) Állami halászjegyet az a 
személy kaphat, akinek koráb-
ban már volt halászjegye vagy 
– ha e törvény másképp nem 
rendelkezik – halászvizsgával 
rendelkezik. Nem kell halász-
vizsgát tennie annak, aki halász 
szakmunkás-képesítéssel, vala-
mint felsőfokú halgazdálkodási, 
halászati szakirányú végzett-
séggel rendelkezik.

(3) Rekreációs célú halászat 
és horgászat egy feljogosított 
személy által egy időben nem 
végezhető.

18. § (1) Az állami halászjegyet 
a horgászszövetség adja ki.

(1a) Az állami halászjegy 
kiadásának napjától kezdve a 
következő év január 31. napjáig 
érvényes.

(2) Az állami halászjegy köte-
lező adattartalmát a 3. melléklet 
tartalmazza.

(3)Az állami halászjegy 1 db, 
legfeljebb 16 m2 háló területű 
aktív halászeszköz, és 3 db, az 
engedélyes azonosítására alkal-
mas – vízfelszín felett, szabad 
szemmel is jól látható, a hal-
gazdálkodási hatóság részére 
bejelentett – jelöléssel ellátott, 
legfeljebb 2 méter karika-átmé-
rőjű varsa egyidejű alkalmazá-
sára jogosít fel. A varsákat úgy 
kell alkalmazni, hogy az eszkö-
zök között mért távolság sehol 
nem lehet kevesebb az alkal-
mazott varsa és terelő elemei 
teljes hosszának tízszeresénél, 
de legalább 50 méternél.

2a) A halgazdálkodási hasz-
nosító, illetve horgászatra hasz-
nosított haltermelési létesítmé-
nyen az üzemeltető a helyi hor-
gászrendben a (2) bekezdésben 
meghatározottak helyett enge-
délyezheti legfeljebb három – 
egyenként egy darab egyágú 
horoggal felszerelt – horgász-
készség használatát.

(2b) A horgászszövetség 
haszonbérletében lévő halgaz-
dálkodási vízterületeken a (2a) 
pont szerinti engedély csak a 
horgászszövetség jóváhagyása 

esetén adható ki azzal, hogy 
az engedély megadása esetén 
az őshonos halfaj egyede nem 
fogható ki, azok minden esetben 
visszahelyezendők.

40. § (1) Az állami horgászje-
gyet és a horgász fogási naplót 
a horgászszövetség, valamint a 
horgászszövetség által megbí-
zott horgászszervezet adhatja 
ki. Az állami horgászjegyet és 
a horgász fogási naplót kiadó 
szervezet nyilvántartást vezet 
az általa kiadott állami hor-
gászjegyről és horgász fogási 
naplóról. Az állami horgászjegy 
horgászatra jogosít, amelynek 
országos rendjét az e törvény 
végrehajtására kiadott rendelet 
határozza meg.

(2) Állami horgászjegyet és 
horgász fogási naplót az a ter-
mészetes személy válthat ki, aki 
harmadik életévét betöltötte, 
rendelkezik állami horgászvizs-
gával vagy korábbi érvényes 
állami horgászjegyét bemutat-
ja, horgászegyesületi tagságát 
igazolja. A horgász az állami 
horgászvizsga letételét állami 
horgászvizsga-bizonyítvánnyal 
igazolja. Magyar állampol-
gársággal és állandó lakóhely-
lyel, valamint magyar állami 
horgászvizsgával nem rendel-
kező természetes személy más 
országban kiállított horgászati 
okirat vagy okmány bemuta-
tásával jogosult az állami hor-
gászjegy és a horgász fogási 
napló kiváltására.

(3) Hároméves kortól az adott 
év december 31. napjáig a 15. 
életévét be nem töltött személy 
részére állami horgászjegy hor-
gászvizsga és horgászegyesületi 
tagság hiányában is kiadható.

(4) Egy személy évente egy 
alkalommal, korlátozott időtar-
tamra, a szükséges szabály- és 
fajismeret igazolása mellett, az 
e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott felté-
telek szerint történő horgászathoz 
turista állami horgászjegyet vált-
hat, amely vonatkozásában a (2) 
bekezdésben foglaltakat nem kell 
alkalmazni.

(5) Az állami horgászvizsga 
letétele alól mentesül azon értel-
mi fogyatékos személy, akinek 
a törvényes képviselője az álla-
potát igazoló okmányokat az 
állami horgászvizsga bizottság 
számára benyújtja. Az álla-
mi horgászvizsga letétele alól 
mentesített, halfogásra jogosító 
okmányokkal rendelkező értel-
mi fogyatékos személy kizáró-

lag 18. életévét betöltött, állami 
horgászvizsgával rendelkező 
személy folyamatos jelenlétében 
horgászhat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti fel-
jogosított szervezet az állami hor-
gászjegy díjából 10%-os mértékű 
részesedésre jogosult forgalma-
zási és adatbeviteli költségeinek 
fedezésére. TÖRÖLTE 3630/5

(7) Az állami horgászvizsga 
letétele alól mentesül azon vak 
vagy gyengénlátó személy, aki 
ezen állapotát igazoló okmá-
nyokat az állami horgászvizsga 
bizottság számára benyújtja.

(8) Az állami horgászjegy és a 
horgász fogási napló összevont 
halfogásra jogosító okmány-
ként is kiadható. Az állami hor-
gászjegy, a turista állami hor-
gászjegy és az állami halászjegy, 
valamint a horgász fogási napló 
és a halász fogási napló, továb-
bá a területi jegy elektronikus 
formában is kiadható.

(9) Az állami horgászvizsgáz-
tatást a horgászszövetség, illetve 
az általa horgászvizsgáztatásra 
feljogosított horgászszervezet 
végzi.

(10) Az állami horgászvizsga 
díjmentes.

(11) Állami horgászvizsgát 
a betöltött 10. életévtől lehet 
tenni.

20. § (1) A horgászszövetség 
a honlapján az állami horgász-
jegy forgalmazási pontok címeit 
és elérhetőségi adatait, valamint 
azok nyitvatartási idejét köteles 
közzétenni.

(2) A forgalmazással megbí-
zott horgászszervezet a Hhvtv. 
42. § (1) bekezdésében foglalt 
nyilvántartási kötelezettségé-
nek teljesítése érdekében, az 
állami horgászjegy érvényesí-
tését követően a Hhvtv. 42. § 
(2) bekezdés a)-c) pontjaiban 
felsorolt adatokat a megbízási 
szerződésben foglaltak szerint, 
haladéktalanul megküldi a hor-
gászszövetségnek, amely a nyil-
vántartásában rögzíti az adato-
kat. Kivételt képeznek az előre 
nem látott és a forgalmazással 
megbízott horgászszervezetnek 
fel nem róható helyzetek, ame-
lyekről a horgászszövetséget 
haladéktalanul értesítenie kell.

(3) A horgászszövetség, illetve 
forgalmazási pontja köteles az 
általa kiadott vagy az állami 
horgászjegy váltásakor hozzá 
leadott fogási naplók gyűjtéséről 
és adatfeldolgozásáról gondos-
kodni, az előző évi fogási naplók 
leadásának tényét nyilvántarta-

Forradalmi változásokat hozott a 2018-as év
Óvjuk, védjük a természetes 

vizek halállományát: ebbe a körbe 
tartozik a szárnyas kártevők gyé-
rítése is, gondolok itt elsősorban 
a nagy kárókatonára. Gyérítésére 
a MOHOSZ-on keresztül történő 
elosztásban már pályázni is lehet, 
akár a horgászegyesületeknek is. 

Szövetségünk ez évben eddig 
közel 40 db kárókatona kilövésé-
vel járult hozzá ahhoz, hogy jövő-
re még több hal úszkálhasson ter-

mészetes vizeinkben. Ha az éves 
szinten 150 kg/madár halfogyasz-
tásra gondolok, akkor erőfeszíté-
seink nem voltak hiábavalóak!

Szeretném itt is tudatni a hor-
gásztársakkal, hogy a horgásza-
ti lehetőségek színesítése terén 
ismét sikerült előre lépni, új elem-
ként a Halgazdálkodási Tervünk-
ben immár a menyhal telepítése 
is szerepel. 2018 tavaszán – és ha 
jól emlékszem erre a Tisza törté-

nelmében nem nagyon volt példa 
az elmúlt 60-70 évben – 50 ezer 
darab menyhalat telepítettünk az 
Alsó- és Felső-Tisza vízrendsze-
rébe. 

A magam részéről ezúton is 
szeretném megköszönni a tisztelt 
küldötthorgásztársak bizalmát, 
akik újabb 5 évre megerősítettek 
az elnöki székben, ezzel lehető-
séget adtak a megkezdett munka 
folytatására!

Szeretném leszögezni, hogy az 
előttem lévő célok világosak és 
egyértelműek, továbbra is a hor-
gászat, a horgászok érdeke és a 
horgászcélú halgazdálkodás sze-
repel az első helyen a fontossági 
sorrendben. 
Rövid köszöntőmet lezárva pedig 

kívánok mindenkinek áldott 
karácsonyi ünnepeket és békés 

boldog új esztendőt!
Virág Imre elnök
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Nyilas Rudolf jó pár éve 
tiszabecsi, de azelőtt tiszacsécsei 
horgász és egyben a Milotai Tisza-
virág Horgászegyesület gazdasági 
vezetője is, nem sok szabadidővel 
rendelkezik, de sokszor feleségé-
vel, Andreával és dr. Kósa Péter 
tiszakóródi háziorvossal, aki nem 
mellékesen vadász is, néhány órás 
pergetésre le-lenézegetnek a Tisza 
milotai szakaszára. Erről a részről 
jó tudni, hogy az ország talán leg-
vadregényesebb, legkiismerhetetle-
nebb része, nagyon sok kanyarral, 
és nagyon hosszan öleli át Milotát. 

A legtöbbször gumihalat hasz-
náltak, az eredményen ők maguk 
is meglepődtek. Napi szinten fog-
tak 1-2 süllőt, csukát, de jöttek a 
harcsák is. Bár az ősz elég szépen 
kitolódott, de mégis nagyon ritka, 
hogy valaki errefelé novemberben 
harcsát fogjon. De ők fogtak, és 
nemcsak novemberben, hanem 

decemberben is több alkalommal. 
December 10-én Nyilas Rudolf 
elmondta, hogy ő tegnap is fogott 
harcsát, igaz nem nagyot, 3 kg 
körülit, de harcsa volt, ilyenkor 
decemberben, amikor azért már 
volt az idén errefelé mínusz 10 fok 
is. Csak Rudi magában akasztott 
28 db harcsát szűk másfél hónap 

alatt, napi 2-3 óra pergetéssel. Igaz, 
ezek közül 6 db volt 8 kg körüli, a 
többiek kisebbek. (Volt, aki 32 kg-
os harcsát is fogott pergetve itt.) 

Arról nem beszélve, hogy Rudi 
és dr. Kósa Péter is akasztott nem 
egy olyan harcsát, amellyel nem 
bírtak, és persze volt sok lefordu-
lásuk is az egyágú horoggal fel-

szerelt gumihalról. November 3-án 
Rudi fogott egy 1,8 kg-os dunai 
galócát, amely egy titokzatos és 
nagyon erős, a pisztrángfélék csa-
ládjába tartozó, 50 kg-os súlyt is 
elérő, 1996 óta védett hal. Nevezik 
láthatatlan halnak, de az ezer dobás 
halának is.

Nekem 1995-ben volt szeren-
csém vele találkozni Milotánál: 
fantasztikus élmény volt. A Tiszán 
Tiszabecstől Kisarig fordul elő, 
de leginkább a Tiszabecs-Milota 
szakaszon, és elméletileg csak fel-
jebb, már ukrán területen szapo-
rodik. Régi álmom válna valóra, 
ha egyszer lenne telepítve belőle a 
Tisza ezen szakaszába és a milotai 
Süllős-bányatóba, ami nem is len-
ne lehetetlen. A dunai galócáról 
bővebben honlapunk mlotahorg.
hupont.hu 45. oldalán.

Wachteinheim József 
elnök

2018-ban immár 4. alkalom-
mal jöttek össze a nyír-

teleki horgászok egy férfias 
küzdelemre!

Bár női versenyzőnk is akadt, de 
küzdött rendesen! Az évadzáró ver-
senyünk helyszíne a balsai János-
tó volt! Remek időben tölthettünk 
el egy szép őszi délelőttöt. A halak 
a szokásos módon nem voltak köz-
reműködők! Kicsit dejavu érzé-
sem, volt amikor félfüllel hallot-

tam, hogy „Csiszi” pontyot fogott! 
De rajta kívül csak egy embernek 
sikeredett ez a fantasztikus tett! 
Valószínű, hogy a felmelegedés 
kavart be kicsit a dologba, hiszen 
a versenyzők mellett én is próbál-
tam némi ragadozók fogni, de egy 
38 cm-es csukán és egy 10 cm-es 
süllőn kívül nekem sem sikerült 
maradandóbbat alkotni! A kapá-
sok intenzitását hűen ábrázolja, 
hogy már 11 órakor elhangzottak 
a „meddig tart még” és a „hogy áll 

a paszulyleves” kérdőmondatok. 
A zsákmányok zöme a mindig 
éhes törpeharcsákból állt, amiből 
Gyurcsán Józsi barátom 51 darabot 
fogott, s ezzel megnyerte a legtöbb 
halért járó díjat: az 51 hal súlya 
1.015 kg! Mondhatni nem voltak 
nagyok! Kivéve a Csiszié, ami 2.5 
kg volt!

Ami persze elég lett az legna-
gyobb hal díjára!

Mindenkinek gratulálok, aki 
részt vett ezen a megmérettetésen, 

köszönöm a finom levest Ladányi 
Gyulának, és mindazoknak, akik 
segítettek a verseny lebonyolítá-
sában, remélem jövőre is találko-
zunk!

Díjazottjaink:
• Csizmarik Attila 4 kg
• Balogh Ferenc 1,25 kg
• Balogh Attila 1,15 kg
• Papp Szabolcs 1,015 kg (6 éves) 
• Gyurcsán József 1,015 kg
• Kovács Gábor 1 kg

Szalanics Csaba titkár

Ennek a versenyszezonnak is vége!

Minden nap fogtak halat

Örömmel jelezzük, hogy a 
Magyar Közlöny december 
19-i, 205. számában kihirdetés-
re került a december 12-én, az 
Országgyűlés által elfogadott 
2018. évi CXI. törvény az egyes 
agrárszabályozási tárgyú törvé-
nyek módosításáról. A 14. cím-
ben a halgazdálkodásról és a 
hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény (Hhvtv.) – átfogó 
– módosításáról olvashatunk. 
A törvény, illetve a törvény-
módosítás – egyes, bírságolási 
ténymegállapító rendelkezések 
kivételével – 2018. december 
31-én lép hatályba. A fentiek 
értelmében így a törvénymódo-
sítás hatályba lépésével meg-
egyező napon, 2018. december 
31-én hatályba lép a december 
7-én megkötött AM-MOHOSZ 
közfeladat-ellátási szerződés is.

Érdemes lapunk mellékle-
tében ismertetett változásokat 
elolvasni, mert sok újdonságot 
tartalmaz!

A teljesség igénye nélkül és hely 
hiányában a horgászokat érintő 
legfontosabb módosításokat (zöld-
del megjelölve) gyűjtöttük ki:

1. Értelmező rendelkezések
4. ökológiai célú, szelektív 

halászat: az őshonos halállo-
mányt veszélyeztető, tájidegen, 
vagy inváziós idegenhonos hal-
fajok állományának felmérése és 
gyérítése, illetve őshonos halfa-
jok ökológiai szempontból indo-
kolt faj-, illetve méretszelektív 
halászata;

4a. bemutatási célú halászat: 
a hagyományos halászati esz-
közök és módszerek gyakorlati 
bemutatását szolgáló, hagyo-
mányőrző halászati rendez-
vényhez, bemutatóhelyhez kap-
csolódó halászati tevékenység;

4b. bemutatási célú horgászat: 
a horgászszövetség részére beje-
lentett szakkör, tábor és egyéb 
rendezvény keretében a gyermek 
horgászok számára a horgásza-
tot megismertető, népszerűsítő, 
a jogszerűen használható hor-
gászati eszközök bemutatását, s 
azok állandó felügyelet mellett 
történő gyakorlati használatát 
lehetővé tevő – a hal kifogását 
(elvitelét) lehetővé nem tevő –, 
horgászszervezet által végzett 
oktatási tevékenység;

5. gyermek horgász: a halgaz-
dálkodásról és a hal védelméről 

szóló 2013. évi CII. törvény (a 
továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (3) 
bekezdésében meghatározott, 
horgászegyesületi tagságot nem 
létesített személy;

6. ifjúsági horgász: a 10. élet-
évét betöltött18 év alatti, vala-
mint az adott naptári évben 
18. életévét betöltő; nappali 
tagozatos közép- vagy felsőfokú 
oktatási tanulmányokat folyta-
tó személy esetében 20 év alatti, 
valamint az adott naptári évben 
20. életévét betöltő, gyermek 
horgásznak nem minősülő, álla-
mi horgászvizsgával rendelke-
ző, horgászegyesületi tagságot 
létesített személy;

5. A halak és a halállományok 
védelme

12. § A természetvédelmi olta-
lom alatt álló hal, valamint más 
hasznos víziállat kifogása, illetve 
gyűjtése – ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik – tilos.

12/A. § Nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületnek nem 
minősülő vízterületen haltelepí-
tés nem végezhető.

17. § Általános vagy fajlagos 
fogási tilalom alá tartozó vagy 
jogszabályban, illetve hatósági 
határozatban, továbbá a helyi 
horgászrendben megjelölt méret-
tartományon kívüli hal vagy más 
hasznos víziállat fogása esetén a 
halat vagy más hasznos víziállatot 
a fogást követően, haladéktalanul 
és kíméletesen vissza kell helyez-
ni a vízbe.

18. § (1) A halgazdálkodásra 
jogosult a jogosultságában lévő 
nyilvántartott halgazdálkodá-
si vízterületen bekövetkezett 
tömeges hal- vagy más hasz-
nos víziállat pusztulást köteles 
a tudomására jutását követően 
haladéktalanul bejelenteni a 
halgazdálkodási hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulása esetén a meder tulaj-
donosa, használója, a vízi léte-
sítmény üzemeltetője, a vízparti 
ingatlan tulajdonosa, használó-
ja, valamint a halgazdálkodás-
ra jogosult a vízmintavételt és 
a szükséges vizsgálat elvégzését 
köteles lehetővé tenni és tűrni, 
illetve abban közreműködni.

(3) A halgazdálkodási vízterüle-
ten bekövetkező, tömeges jellegű 
hal- vagy más hasznos víziállat 

pusztulása okainak felderítése a 
halgazdálkodási hatóság felada-
ta, amelyről a halgazdálkodásért 
felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) által kijelölt vízélettani 
laboratórium útján gondoskodik. 
Ha a vizsgálat eredményeképpen 
a hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulásáért felelős személye 
megállapítható, a halgazdálkodási 
hatóság a felelőst a vizsgálat költ-
ségeinek a viselésére kötelezi.

(4) A vízminőségi kár elhá-
rítására a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló kormányrendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti 
hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulása esetén az elpusztult 
őshonos hal- vagy más hasznos 
víziállat állomány visszatelepí-
tésének megvalósítása a halgaz-
dálkodásra jogosult feladata. A 
hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulásáért felelős személy 
által fizetendő kártérítés összege 
a halgazdálkodásra jogosultat 
illeti meg. A halgazdálkodásra 
jogosult a károkozó által meg-
fizetett kártérítés teljes összegét 
köteles a hal- vagy más hasznos 
víziállat pusztulással kapcso-
latosan jelentkező kiadások – 
beleértve az elpusztult őshonos 
hal- vagy más hasznos víziállat 
állomány visszatelepítését is – 
finanszírozására fordítani.

7. Halgazdálkodási jog
23/B. § Az állam tulajdoná-

ban álló művelés alól kivett 
területnek minősülő földrészlet-
nek vagy ilyen földrészlet álla-
mi tulajdonban álló tulajdoni 
hányadának eladása esetén, ha 
a földrészleten nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület fek-
szik, az alábbi sorrendben elő-
vásárlási jog illeti meg

a) a halgazdálkodásra jogo-
sultat a 22. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti vagyonkezelő 
kivételével;

b) a horgászszövetséget.
23/C. §A nyilvántartott hal-

gazdálkodási vízterületnek az 
állam vagy az önkormányzat 
tulajdonában álló partján a 
horgászati tevékenység végzése 
csak a halgazdálkodásra jogo-
sult hozzájárulásával korlátoz-
ható, ide nem értve a halgazdál-
kodási hatóság által elrendelt 
korlátozást.

23/D. § A nyilvántartott hal-

gazdálkodási vízterületen más 
által, ellenszolgáltatás ellenében 
tervezett horgásztatás, horgász-
vezetés, horgászhely biztosítás, 
más horgászati célú szolgál-
tatás, valamint horgásztábor 
vagy horgászverseny szervezés 
csak a halgazdálkodásra jogo-
sult előzetes hozzájárulásával 
végezhető.

4/A. A halgazdálkodási jog 
alcímhez

12/A § A nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen és 
partján (állami, többségi állami, 
valamint önkormányzati tulaj-
don esetén) horgászállás, egyéb 
horgászati célú létesítmény, 
vízi létesítmény – a létesítéshez 
szükséges hatósági, vagyonke-
zelői engedélyeken túl – csak a 
halgazdálkodási jog gyakorlója 
előzetes hozzájárulásával léte-
síthető.

8. A halgazdálkodási jog áten-
gedése

29. § (1) A halgazdálkodá-
si jog haszonbérletére irányuló 
pályázati felhívást a halgazdál-
kodási hatóság írja ki, melyről 
köteles a horgászszövetséget 
egyidejűleg írásban értesíteni.

9. Halgazdálkodási vízterüle-
tek és halgazdálkodásra jogo-
sultak nyilvántartása

14/A. §(1) A halgazdálkodási 
hatóság a nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterület nagyságá-
nak megállapítását – és szükség 
szerint annak felülvizsgálatát 
– a vízügyi hatóság által meg-
állapított középvízszinten vagy 
nyári üzemvízszinten mért terü-
letadatok alapján végzi. 

(2) Azon egybefüggő nyilván-
tartott halgazdálkodási vízte-
rületeket, amelyeken a halgaz-
dálkodásra jogosult személye 
megegyezik, a halgazdálkodási 
hatóság egy víztérkódon veszi 
nyilvántartásba. Amennyiben 
az így kialakult vízterület több 
halgazdálkodási hatóság illeté-
kességi területén helyezkedik el, 
az a halgazdálkodási hatóság 
veszi nyilvántartásba, ahol az 
(1) bekezdés szerint meghatá-
rozott vízterület nagyobb része 
található

11. A halgazdálkodási szolgal-
mi jog

Módosult a Halgazdálkodási Törvény!
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2018. október 18-án újabb 
kerekasztalt tartottak a 

PET Kupa szervezői, ezúttal 
a kárpátaljai Visk település 
városházáján. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásának köszönhető 
rendezvény célja, hogy az ukrán és 
magyar szakmapolitikai döntésho-
zók, vízügyi és hulladékgazdálko-
dási hatóságok, KSZGYSZ tagvál-
lalatok, környezetvédelmi laborok, 
kutatók, környezet- és természet-
védelmi civil szervezetek, érintett 
államigazgatási szervek tudjanak 
kötetlenül tanácskozni és ötletelni 
a megoldásokon és a jövőbeni 
együttműködési lehetőségeken.

A hulladéklerakók számát illető-
en is bizonytalan az adminisztráció 
(kb. 5470 lerakó található Ukrajná-
ban (2016.), mert a terepbejárások 
során több esetben is tapasztalták, 
hogy egy bejelentett lerakó iga-

zából kettő, esetleg három lerakót 
is jelent egy adott telephelyen. A 
tervek szerint az eddigi gyakorlat 
helyett 300 ellenőrzött, szigetelt 
lerakóra térne át Ukrajna, melynek 
rekultivációs és kiépítési költségei 
ütköznek finanszírozási problémá-
ba

A viski szakmai konferenciá-
val szinte egy időben jelent meg 
Magyarországon az a kormány-
határozat (1519/2018. (X. 17.), 
amelyben a kormány egyetért a 
felső-tiszai kommunális hulladék 
eltávolítását biztosító beruházások 
előkészítésével, támogatja meg-
valósítását és a beruházások elő-
készítéséhez és megvalósításához 
kijelöli a kormányzati felelősöket. 
A magyar kormány arról is hatá-
rozott, hogy megvizsgálja a kárta-
lanítási igények jogi lehetőségeit 
Ukrajnával és Romániával szem-
ben. A Tiszai Kerekasztal részt-
vevői arra hívták fel a figyelmet, 

hogy a Tisza ügyében elsősorban 
párbeszéd és közös gondolkodás 
szükséges annak érdekében, hogy 
tisztább élőhely legyen a több 
országot érintő folyó. 

Kárpáltalján fontos szerepe van 
a turizmusnak, emiatt a környe-
zetvédelemi problémák is kiemelt 
szereppel bírnak. Sajnos, az elmúlt 
26 évben, Ukrajna függetlensége 
óta nem foglalkoztak vele kellő 
odafigyeléssel. A hulladékproblé-
mát jelenleg az önkormányzatok 
nem képesek kezelni, az államra 
nagy felelősség hárul. Bíznak az 
uniós forrásokban, amelyek meg-
oldást jelenthetnek, ha az előcsat-
lakozási alapok elérhetővé válnak. 
A befektetési hajlandóság egyelőre 
alacsony. Egy tucat legális hulla-
déklerakó létezik jelenleg, a többi 
illegális, miközben a régió telepü-
léseinek nagy része a Tisza árteré-
ben helyezkedik el.

A hulladékon kívül jelentős 

probléma a 1,5 millió köbméter 
kivágott fa, ami kb. 1 millió köb-
méter szerves hulladékot jelent 
évente, amit szintén visz magával 
az ár (a fakivágások által kimo-
sott talaj mennyiségéről nem is 
beszélve!). Ezen faanyagoknak 
az újrahasznosítása sem megol-
dott a nehézkes bürokrácia miatt. 
A Tiszát szintén érintő lényeges, 
tömeges beavatkozás az illegális 
kavicskitermelés, ami drasztikusan 
átszabhatja a folyó medrét, ezzel 
is fokozva az áradások veszélyeit 
és kárait.

Ezt a kis rafinált halacskát tény-
leg a legelszántabb, nyughatatlan 
horgászoknak találták ki. Szinte 
kizárólag késő ősszel és télen lehet 
megfogni. Hogy még izgalmasabb 
legyen a dolog, csakis éjszaka! Nos, 
ekkor a legtöbb horgász a jó meleg 
szobában ülve nézi kedvenc hor-
gászfilmjét, és a nagy halak fárasz-
tását látva azon bosszankodik, hogy 
mikor jön már a tavasz?! Amikor 
eltelik néhány óra a hideg téli éjsza-
kában, gyakorta gondolom úgy én 
is, hogy ők csinálják jól... Ugyanis 
a menyhalazás nem egy olyan fan-
tasztikus élményt jelentő horgászat, 
amely nélkül nem ér a horgász élete 
semmit. Ezzel nem a menyusokat 
akarom lebecsülni, de az tény, hogy 
az eredményes horgászatukhoz 
alapvetően két dologra van szükség: 
elszántságra és jó helyismeretre.

A szerelmi nászra készülő, min-
dig éhes halacska mindent felfal, 
ami útjába kerül és a száján befér. 
Imádja a húsos csalikat. Ez lehet 
giliszta, haldarab, húskocka vagy 
csontkukac. Nem válogatós. Az 
előbb felsorolt négy csali közül 
talán a legfogósabb (nem véletle-
nül) a haldarab. Van, aki kizárólag 
apró hallal, kis küsszel, bodorkával, 
vörösszárnyú keszeggel próbálko-
zik. Míg sokan (talán kényszerű-
ségből) nagyobb halból (kárászból) 
vágott darabbal csaliznak. Hogy 
melyik az eredményesebb? Talán az 
első, de mint említettem, ha meg-

felelő helyen kínáljuk fel csalinkat, 
szinte mindegy.

Persze, joggal merül fel a kér-
dés, hol van a „megfelelő hely”? 
Meglepő, de szinte bárhol érdemes 
menyhalfogással próbálkozni! Nem 
lehet egyértelműen azt állítani, hogy 
kizárólag a kövezett partszakaszokon 
lehet fogni. Ismerőseim, barátaim 
nemegyszer bebizonyították, hogy a 

„tuti” menyhalas helyekről kiszorul-
va az üresnek hitt homokpadokon is 
szépen fogtak.

Olyan nagygyűrűs feederbotokat 
választottam, amelyek nehezen 
fagynak be. A menyhalas felszere-
lés összeállítsa során a következő 
szempontokat vegyük figyelembe. 
Mivel a téli éjszakákon a hőmérséklet 
gyakorta fagypont alá süllyed, olyan 

feederbotot válasszunk, amelynek 
gyűrűi az átlagosnál nagyobbak, ezért 
lényegesen nehezebben fagynak be. 
Elvileg nem csak a feederbot, hanem 
bármilyen egyéb, kisebb dobósúlyú, 
érzékeny végű bot is megfelel erre a 
célra, hiszen a hal falánksága miatt 
az ilyen bottal bevetett szerelékre 
is „felvarrja” magát szegény pára. 
Kapását azonban valószínűleg nem 
látjuk, vagy csak már akkor, amikor 
mélyen benyelte a csalit. Ezek a halak 
egytől egyig halálra vannak ítélve. 
Ha a horgot megpróbáljuk kifordítani 
belőle, szinte biztos, hogy a műtét 
sikerülni fog, csak a beteg nem éli 
túl. Ha kíméletesek akarunk maradni, 
és belevágjuk a horgot, akkor meg új 
előkét kell felkötünk, amely a gémbe-
redett ujjakkal, koromsötétben nem is 
olyan könnyű. A feederbot érzékeny 
spicce jelzi legelőbb a menyus kapá-
sát. Ez többnyire apró pöccintések 
sorozata. A legritkább a botgörbítős 
kapás. A bevágással ne sokat kés-
lekedjünk, mert így elkerülhetjük a 
mélyre nyelést. A menyhalas végsze-
relék a lehető legegyszerűbb, amelyet 
össze lehet állítani. Ez egy megfelelő 
méretű lapos ólomból és alatta (30-50 
centivel) egy horogból áll. Az ideális 
zsinórvastagság 0,20-0,25 mm, míg 
a horog a csali méretétől függően 
2-es, 4-es vagy 6-os legyen. Ez alá 
semmiképpen se menjünk, mert ez 
gátolja a biztos akadást (a viszonylag 
nagy csali miatt), illetve megnehezíti 
a horog halból való kivételét.

Jön a menyhal!
Részlet Döme Gábor írásából➜➜  

III. kerekasztal és ötlet-
börze a tiszta Tiszáért A tó istene az elmúlt ősszel 

a Kelet-Magyarország 
csapatát segítette győze-
lemre a XIV. Őszi „Ívás” hor-
gászkupán…

Ragyogó napsütésben, de ele-
inte őszies, hűvös időben vetette 
be készségeit a 13 háromfős csa-
pat a festői szépségű őzetanyai 
horgászparadicsom nevelő taván 
2018. október 6-án a Nyíregyházi 
Városháza Horgász- és Szabad-
idő Egyesülete versenyén, ami 
talán egyedülállóan részvételi díj 
nélküli a hasonló rendezvények 
közül. A résztvevők között örven-
detesen több hölgy- és gyermek-
horgász is megjelent a vízparton, 
akik bizonyították is tehetségüket, 
illetve szerencséjüket ebben a szép 
sportban, kellemes szabadidős 
tevékenységben, remek időjárási 
körülmények között.

Az első halat öt perc múlva ki 
is fogták egy „bébiponty” szemé-
lyében, és az idő felmelegedésével 
beindultak a halfogások. Hama-
rosan a két „shéf” (Iglai János és 
Parádi Tibor) elkészítette a reggelit 
is, ami sült kolozsvári húsos sza-

lonna volt paprika-paradicsommal, 
friss Vela-veknivel, és a készülő 
marha-babgulyás illatát is nemso-
kára terítette a szellő a parton egy 
finom ebéd ígéretét előrevetítve. 
De ne szaladjunk ennyire előre! 

Bár elmaradva az elmúlt évi 
rekordtól, a csapatok megkezdték 
szorgosan „gyűjtögetni” a hala-
kat, melyek közül meglepetések 
is akadtak, amit a szervezők külön 
díjakkal ismertek el! A verseny 
lefújását követően a közben szin-
te nyáriasra melegedett időben 
gazdag díjeső hullott a szerencsés 
halfogókra, és várván az ered-
ményhirdetésre és az ebédre – a 
szervezők csapatonként 3+1 főnek 
biztosították azt köszönetképpen, 
hogy jelenlétükkel megtisztelték 
az immár hagyományos rendez-
vényt –, az elmúlt évek versenyi-
ből peregtek a képen egy nagy 
kivetítőn! (Jövőre találkozunk a 
XV.-en! )

Eredmények:
Csapatok:
1.  Kelet-Magyarország (Kormány 

Zoltán, László Eszter, Kormány 
Zoltán jr.) 28,9 kg

2.  Sunshine Rádió (Gyurcsán Gábor, 
Gyurcsán József, Horányi Ákos) 
21,025 kg

3.  Sóstó-Gyógyfürdő HE. (Szőke 
Norbert, Kósa Sándor, Kósa Gábor) 
20,575 kg

női versenyzők:
1.  Iglainé Perecsi Zsuzsa (Nyíregyházi 

Városháza HE) 12,85 kg
2.  László Eszter (Kelet-Magyarország) 

12,05 kg
3.  Szilágyi Erika (Nyírtéti „Őrültek”) 

1,75 kg

Különdíjasok:
Legfiatalabb versenyző: Kósa Tamás 
(Sóstó-Gyógyfürdő HE)
Legelső hal: Gyurcsán József 
(Sunshine Rádió)
Legkülönlegesebb hal: Gerebenics 
Péter (Városi Rendőrkapitányság) 
harcsa !
Legszebb hal: Iglainé Perecsi 
Zsuzsa(Nyíregyházi Városháza HE.) 
compó!
Legfőbb „főpohárnok”: Molnár Tibor 
(Reptéri Peczások)

Legjobb szervező: Iglai János 
(Nyíregyházi Városháza HE)
Legnagyobb hal: Szőke Norbert 
(Sóstó-Gyógyfürdő HE) 4,55 kg ponty

A szervezők köszönik a „terí-
tékhez” való hozzájárulásokat, és 
Sunshine Rádiónak, illetve a Városi 
Rendőrkapitányságnak a különdíj 
felajánlásokat, de legfőképpen a 
tógazdának – Bukovinszki István-
nak- pedig, hogy immár 15 éve 
díjmentesen bocsájtja rendelkezé-
sünkre a tó használatát, mely idő 
során tanúi lehettünk látványos fej-
lődésüknek! Találkozunk tavasszal 
a XIV. „Durbincs”kupán!

Iglai János

A Magyar Haltani Társaság 
ismét három őshonos fajt állított 
jelöltként, melyek közül kettő fog-
ható, egy védett. 

Egyik jelöltünk az álló- és 
lassú folyású vizeket kedvelő 
vörösszárnyú keszeg. Többnyire a 
vízi növényzetben gazdag vizekből 
fogják, hiszen táplálékát túlnyomó-
részt fonalas algák, fiatal növényi 
hajtások, magvak alkotják. Fölfe-

lé nyíló szájáról, vöröses úszóiról 
könnyen felismerhető.

A védett szivárványos ökle leg-
kisebb és legszínesebb halaink 
egyike. Ez utóbbi megállapítás 
azonban csak a hímekre vonat-
kozik, amelyek szaporodás idején 
szivárványszínekben pompáznak. 
A nőstényeknek viszont néhány 
cm hosszú tojócsövük nő, melynek 
segítségével nagyobb testű kagylók 

köpenyüregébe rakják ikráikat. Az 
utódok mindaddig e védett helyen 
fejlődnek, amíg önálló mozgásra 
és táplálkozásra nem képesek.

Harmadik jelöltünk a gyors, 
oxigéndús vizeket kedvelő sebes 
pisztráng. Olajzöld hátát és vilá-
gosabb oldalát rendszerint fehér-
lő udvarral körülvett piros foltok 
díszítik, de akadnak olyan formái 
is, amelyekről ezek hiányoznak. A 

testoldal nagyobb, szürke foltjai a 
fiatalokat jellemzik. Kiváló sport-
hal, ezért előszeretettel telepítik az 
erre alkalmas vizekbe. Túlnépesít-
ve azonban súlyosan károsíthatja 
az eredeti halfaunát, ezért óvatosan 
kell eljárni. (A szavazatokat 2018. 
december 31-én déli 12 óráig lehe-
tett leadni!) Nyert a vörösszárnyú 
keszeg.
Harka Ákos Magyar Haltani Társaság

A tizennegyedik ŐSZI „ÍVÁS” KUPA

Szavaztak a 2019-es év haláról

A rendezvény házigazdája a 
viski polgármesteri hivatal volt, 
s Hajovics Jaroszláv polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlte-
ket a nap elején
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IRoDAI nyItvAtARtÁS
A Megyei Közhasznú hor-
gász Szövetség 2019. évben 
is szeretettel áll az egye-
sületek és a horgásztársak 
rendelkezésére nyíregyhá-
zán a galéria Üzletház föld-
szintjén.
nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 7.30–16.00
Szerda: 7.30–18.00
Péntek: 7.30–13.30

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

vÍZIREnDéSZEtI REnDőRőRSÖK 
Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj

Cím: 3910, Tokaj, Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677; BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény, Wammala út 1-3.

Mobiltelefon: 06-30/663-95-72; BM telefon: 03-32/63-35

tÁMogAtónK A tISZÁntúlI tAKARéK

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

tIlAlMAK, MéREtKoRlÁtoZÁSoK:

4400 nyíregyháza, 
Dózsa gy. u. 23. sz. fsz. 10.
(Galéria Üzletház) 
Tel./fax: 06-42/411-372

www.villantomagazin.com

Gyenge fogás Jó fogás Nagyon jó fogás Első negyed Utolsó negyedTeli hold Újhold

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
Február  

Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

2019. évi fogási esélyek Szolunáris naptár

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2018-ban 5 évre megválasztott tisztségviselők: 
a megyei szövetség elnöke Virág Imre, alelnöke Farkas Sándor. 
Az elnökség tagjai lettek: Oláh Károly; dr. Isaák László; Dankó 
Mihály; Biri Imre; Szilágyi Imre. 
Megválasztásra kerültek a szakbizottságok elnökei is: 
Szilágyi Imre Verseny Szakbizottság elnöke, Biri Imre Ifjúság-
Oktatási Szakbizottság elnöke, Gura Mihály (Nagykállói Sport 
HE) Víz-Környezetvédelmi és Halgazdálkodási Szakbizottság 
elnöke lett.
A Felügyelő Bizottság elnöke Szűcs Sándor, tagjai: Jakab 
János, Mandula Károly lett.
A Magyar Országos Horgász Szövetség Választmányába 
választották: Virág Imrét, Fesztóry Sándort, Farkas Sándort és 
dr. Isaák Lászlót. 
A Megyei Horgász Szövetség Elnöksége 2018-ban a „Horgász-
sportért” kitüntetést adományozott Tátrai Andrásnak, a Fel-
ügyelő Bizottság korábbi elnökének és Gura Mihály, korábbi 
elnökségi tagnak.

TISZÁNTÚLI

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

December
 1  V Elza
  2  H Melinda, Vivien
  3  K Ferenc, Olívia
  4  Sze Borbála, Barbara
  5  Cs Vilma
  6  P Miklós
  7  Szo Ambrus
  8  V Mária
  9  H Natália
  10  K Judit
  11  Sze Árpád
  12  Cs Gabriella
  13  P Luca, Otília
  14  Szo Szilárda
  15  V Valér
  16  H Etelka, Aletta
  17  K Lázár, Olimpia
  18  Sze Auguszta
  19  Cs Viola
  20  P Teofil
  21  Szo Tamás
  22  V Zénó
  23  H Viktória
  24  K Ádám, Éva
  25  Sze Karácsony, Eugénia
  26  Cs Karácsony, István
  27  P János
  28  Szo Kamilla
  29  V Tamás, Tamara
  30  H Dávid
  31  K Szilveszter
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2018. október 18-án újabb 
kerekasztalt tartottak a 

PET Kupa szervezői, ezúttal 
a kárpátaljai Visk település 
városházáján. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásának köszönhető 
rendezvény célja, hogy az ukrán és 
magyar szakmapolitikai döntésho-
zók, vízügyi és hulladékgazdálko-
dási hatóságok, KSZGYSZ tagvál-
lalatok, környezetvédelmi laborok, 
kutatók, környezet- és természet-
védelmi civil szervezetek, érintett 
államigazgatási szervek tudjanak 
kötetlenül tanácskozni és ötletelni 
a megoldásokon és a jövőbeni 
együttműködési lehetőségeken.

A hulladéklerakók számát illető-
en is bizonytalan az adminisztráció 
(kb. 5470 lerakó található Ukrajná-
ban (2016.), mert a terepbejárások 
során több esetben is tapasztalták, 
hogy egy bejelentett lerakó iga-

zából kettő, esetleg három lerakót 
is jelent egy adott telephelyen. A 
tervek szerint az eddigi gyakorlat 
helyett 300 ellenőrzött, szigetelt 
lerakóra térne át Ukrajna, melynek 
rekultivációs és kiépítési költségei 
ütköznek finanszírozási problémá-
ba

A viski szakmai konferenciá-
val szinte egy időben jelent meg 
Magyarországon az a kormány-
határozat (1519/2018. (X. 17.), 
amelyben a kormány egyetért a 
felső-tiszai kommunális hulladék 
eltávolítását biztosító beruházások 
előkészítésével, támogatja meg-
valósítását és a beruházások elő-
készítéséhez és megvalósításához 
kijelöli a kormányzati felelősöket. 
A magyar kormány arról is hatá-
rozott, hogy megvizsgálja a kárta-
lanítási igények jogi lehetőségeit 
Ukrajnával és Romániával szem-
ben. A Tiszai Kerekasztal részt-
vevői arra hívták fel a figyelmet, 

hogy a Tisza ügyében elsősorban 
párbeszéd és közös gondolkodás 
szükséges annak érdekében, hogy 
tisztább élőhely legyen a több 
országot érintő folyó. 

Kárpáltalján fontos szerepe van 
a turizmusnak, emiatt a környe-
zetvédelemi problémák is kiemelt 
szereppel bírnak. Sajnos, az elmúlt 
26 évben, Ukrajna függetlensége 
óta nem foglalkoztak vele kellő 
odafigyeléssel. A hulladékproblé-
mát jelenleg az önkormányzatok 
nem képesek kezelni, az államra 
nagy felelősség hárul. Bíznak az 
uniós forrásokban, amelyek meg-
oldást jelenthetnek, ha az előcsat-
lakozási alapok elérhetővé válnak. 
A befektetési hajlandóság egyelőre 
alacsony. Egy tucat legális hulla-
déklerakó létezik jelenleg, a többi 
illegális, miközben a régió telepü-
léseinek nagy része a Tisza árteré-
ben helyezkedik el.

A hulladékon kívül jelentős 

probléma a 1,5 millió köbméter 
kivágott fa, ami kb. 1 millió köb-
méter szerves hulladékot jelent 
évente, amit szintén visz magával 
az ár (a fakivágások által kimo-
sott talaj mennyiségéről nem is 
beszélve!). Ezen faanyagoknak 
az újrahasznosítása sem megol-
dott a nehézkes bürokrácia miatt. 
A Tiszát szintén érintő lényeges, 
tömeges beavatkozás az illegális 
kavicskitermelés, ami drasztikusan 
átszabhatja a folyó medrét, ezzel 
is fokozva az áradások veszélyeit 
és kárait.

Ezt a kis rafinált halacskát tény-
leg a legelszántabb, nyughatatlan 
horgászoknak találták ki. Szinte 
kizárólag késő ősszel és télen lehet 
megfogni. Hogy még izgalmasabb 
legyen a dolog, csakis éjszaka! Nos, 
ekkor a legtöbb horgász a jó meleg 
szobában ülve nézi kedvenc hor-
gászfilmjét, és a nagy halak fárasz-
tását látva azon bosszankodik, hogy 
mikor jön már a tavasz?! Amikor 
eltelik néhány óra a hideg téli éjsza-
kában, gyakorta gondolom úgy én 
is, hogy ők csinálják jól... Ugyanis 
a menyhalazás nem egy olyan fan-
tasztikus élményt jelentő horgászat, 
amely nélkül nem ér a horgász élete 
semmit. Ezzel nem a menyusokat 
akarom lebecsülni, de az tény, hogy 
az eredményes horgászatukhoz 
alapvetően két dologra van szükség: 
elszántságra és jó helyismeretre.

A szerelmi nászra készülő, min-
dig éhes halacska mindent felfal, 
ami útjába kerül és a száján befér. 
Imádja a húsos csalikat. Ez lehet 
giliszta, haldarab, húskocka vagy 
csontkukac. Nem válogatós. Az 
előbb felsorolt négy csali közül 
talán a legfogósabb (nem véletle-
nül) a haldarab. Van, aki kizárólag 
apró hallal, kis küsszel, bodorkával, 
vörösszárnyú keszeggel próbálko-
zik. Míg sokan (talán kényszerű-
ségből) nagyobb halból (kárászból) 
vágott darabbal csaliznak. Hogy 
melyik az eredményesebb? Talán az 
első, de mint említettem, ha meg-

felelő helyen kínáljuk fel csalinkat, 
szinte mindegy.

Persze, joggal merül fel a kér-
dés, hol van a „megfelelő hely”? 
Meglepő, de szinte bárhol érdemes 
menyhalfogással próbálkozni! Nem 
lehet egyértelműen azt állítani, hogy 
kizárólag a kövezett partszakaszokon 
lehet fogni. Ismerőseim, barátaim 
nemegyszer bebizonyították, hogy a 

„tuti” menyhalas helyekről kiszorul-
va az üresnek hitt homokpadokon is 
szépen fogtak.

Olyan nagygyűrűs feederbotokat 
választottam, amelyek nehezen 
fagynak be. A menyhalas felszere-
lés összeállítsa során a következő 
szempontokat vegyük figyelembe. 
Mivel a téli éjszakákon a hőmérséklet 
gyakorta fagypont alá süllyed, olyan 

feederbotot válasszunk, amelynek 
gyűrűi az átlagosnál nagyobbak, ezért 
lényegesen nehezebben fagynak be. 
Elvileg nem csak a feederbot, hanem 
bármilyen egyéb, kisebb dobósúlyú, 
érzékeny végű bot is megfelel erre a 
célra, hiszen a hal falánksága miatt 
az ilyen bottal bevetett szerelékre 
is „felvarrja” magát szegény pára. 
Kapását azonban valószínűleg nem 
látjuk, vagy csak már akkor, amikor 
mélyen benyelte a csalit. Ezek a halak 
egytől egyig halálra vannak ítélve. 
Ha a horgot megpróbáljuk kifordítani 
belőle, szinte biztos, hogy a műtét 
sikerülni fog, csak a beteg nem éli 
túl. Ha kíméletesek akarunk maradni, 
és belevágjuk a horgot, akkor meg új 
előkét kell felkötünk, amely a gémbe-
redett ujjakkal, koromsötétben nem is 
olyan könnyű. A feederbot érzékeny 
spicce jelzi legelőbb a menyus kapá-
sát. Ez többnyire apró pöccintések 
sorozata. A legritkább a botgörbítős 
kapás. A bevágással ne sokat kés-
lekedjünk, mert így elkerülhetjük a 
mélyre nyelést. A menyhalas végsze-
relék a lehető legegyszerűbb, amelyet 
össze lehet állítani. Ez egy megfelelő 
méretű lapos ólomból és alatta (30-50 
centivel) egy horogból áll. Az ideális 
zsinórvastagság 0,20-0,25 mm, míg 
a horog a csali méretétől függően 
2-es, 4-es vagy 6-os legyen. Ez alá 
semmiképpen se menjünk, mert ez 
gátolja a biztos akadást (a viszonylag 
nagy csali miatt), illetve megnehezíti 
a horog halból való kivételét.

Jön a menyhal!
Részlet Döme Gábor írásából➜➜  

III. kerekasztal és ötlet-
börze a tiszta Tiszáért A tó istene az elmúlt ősszel 

a Kelet-Magyarország 
csapatát segítette győze-
lemre a XIV. Őszi „Ívás” hor-
gászkupán…

Ragyogó napsütésben, de ele-
inte őszies, hűvös időben vetette 
be készségeit a 13 háromfős csa-
pat a festői szépségű őzetanyai 
horgászparadicsom nevelő taván 
2018. október 6-án a Nyíregyházi 
Városháza Horgász- és Szabad-
idő Egyesülete versenyén, ami 
talán egyedülállóan részvételi díj 
nélküli a hasonló rendezvények 
közül. A résztvevők között örven-
detesen több hölgy- és gyermek-
horgász is megjelent a vízparton, 
akik bizonyították is tehetségüket, 
illetve szerencséjüket ebben a szép 
sportban, kellemes szabadidős 
tevékenységben, remek időjárási 
körülmények között.

Az első halat öt perc múlva ki 
is fogták egy „bébiponty” szemé-
lyében, és az idő felmelegedésével 
beindultak a halfogások. Hama-
rosan a két „shéf” (Iglai János és 
Parádi Tibor) elkészítette a reggelit 
is, ami sült kolozsvári húsos sza-

lonna volt paprika-paradicsommal, 
friss Vela-veknivel, és a készülő 
marha-babgulyás illatát is nemso-
kára terítette a szellő a parton egy 
finom ebéd ígéretét előrevetítve. 
De ne szaladjunk ennyire előre! 

Bár elmaradva az elmúlt évi 
rekordtól, a csapatok megkezdték 
szorgosan „gyűjtögetni” a hala-
kat, melyek közül meglepetések 
is akadtak, amit a szervezők külön 
díjakkal ismertek el! A verseny 
lefújását követően a közben szin-
te nyáriasra melegedett időben 
gazdag díjeső hullott a szerencsés 
halfogókra, és várván az ered-
ményhirdetésre és az ebédre – a 
szervezők csapatonként 3+1 főnek 
biztosították azt köszönetképpen, 
hogy jelenlétükkel megtisztelték 
az immár hagyományos rendez-
vényt –, az elmúlt évek versenyi-
ből peregtek a képen egy nagy 
kivetítőn! (Jövőre találkozunk a 
XV.-en! )

Eredmények:
Csapatok:
1.  Kelet-Magyarország (Kormány 

Zoltán, László Eszter, Kormány 
Zoltán jr.) 28,9 kg

2.  Sunshine Rádió (Gyurcsán Gábor, 
Gyurcsán József, Horányi Ákos) 
21,025 kg

3.  Sóstó-Gyógyfürdő HE. (Szőke 
Norbert, Kósa Sándor, Kósa Gábor) 
20,575 kg

női versenyzők:
1.  Iglainé Perecsi Zsuzsa (Nyíregyházi 

Városháza HE) 12,85 kg
2.  László Eszter (Kelet-Magyarország) 

12,05 kg
3.  Szilágyi Erika (Nyírtéti „Őrültek”) 

1,75 kg

Különdíjasok:
Legfiatalabb versenyző: Kósa Tamás 
(Sóstó-Gyógyfürdő HE)
Legelső hal: Gyurcsán József 
(Sunshine Rádió)
Legkülönlegesebb hal: Gerebenics 
Péter (Városi Rendőrkapitányság) 
harcsa !
Legszebb hal: Iglainé Perecsi 
Zsuzsa(Nyíregyházi Városháza HE.) 
compó!
Legfőbb „főpohárnok”: Molnár Tibor 
(Reptéri Peczások)

Legjobb szervező: Iglai János 
(Nyíregyházi Városháza HE)
Legnagyobb hal: Szőke Norbert 
(Sóstó-Gyógyfürdő HE) 4,55 kg ponty

A szervezők köszönik a „terí-
tékhez” való hozzájárulásokat, és 
Sunshine Rádiónak, illetve a Városi 
Rendőrkapitányságnak a különdíj 
felajánlásokat, de legfőképpen a 
tógazdának – Bukovinszki István-
nak- pedig, hogy immár 15 éve 
díjmentesen bocsájtja rendelkezé-
sünkre a tó használatát, mely idő 
során tanúi lehettünk látványos fej-
lődésüknek! Találkozunk tavasszal 
a XIV. „Durbincs”kupán!

Iglai János

A Magyar Haltani Társaság 
ismét három őshonos fajt állított 
jelöltként, melyek közül kettő fog-
ható, egy védett. 

Egyik jelöltünk az álló- és 
lassú folyású vizeket kedvelő 
vörösszárnyú keszeg. Többnyire a 
vízi növényzetben gazdag vizekből 
fogják, hiszen táplálékát túlnyomó-
részt fonalas algák, fiatal növényi 
hajtások, magvak alkotják. Fölfe-

lé nyíló szájáról, vöröses úszóiról 
könnyen felismerhető.

A védett szivárványos ökle leg-
kisebb és legszínesebb halaink 
egyike. Ez utóbbi megállapítás 
azonban csak a hímekre vonat-
kozik, amelyek szaporodás idején 
szivárványszínekben pompáznak. 
A nőstényeknek viszont néhány 
cm hosszú tojócsövük nő, melynek 
segítségével nagyobb testű kagylók 

köpenyüregébe rakják ikráikat. Az 
utódok mindaddig e védett helyen 
fejlődnek, amíg önálló mozgásra 
és táplálkozásra nem képesek.

Harmadik jelöltünk a gyors, 
oxigéndús vizeket kedvelő sebes 
pisztráng. Olajzöld hátát és vilá-
gosabb oldalát rendszerint fehér-
lő udvarral körülvett piros foltok 
díszítik, de akadnak olyan formái 
is, amelyekről ezek hiányoznak. A 

testoldal nagyobb, szürke foltjai a 
fiatalokat jellemzik. Kiváló sport-
hal, ezért előszeretettel telepítik az 
erre alkalmas vizekbe. Túlnépesít-
ve azonban súlyosan károsíthatja 
az eredeti halfaunát, ezért óvatosan 
kell eljárni. (A szavazatokat 2018. 
december 31-én déli 12 óráig lehe-
tett leadni!) Nyert a vörösszárnyú 
keszeg.
Harka Ákos Magyar Haltani Társaság

A tizennegyedik ŐSZI „ÍVÁS” KUPA

Szavaztak a 2019-es év haláról

A rendezvény házigazdája a 
viski polgármesteri hivatal volt, 
s Hajovics Jaroszláv polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlte-
ket a nap elején
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Nyilas Rudolf jó pár éve 
tiszabecsi, de azelőtt tiszacsécsei 
horgász és egyben a Milotai Tisza-
virág Horgászegyesület gazdasági 
vezetője is, nem sok szabadidővel 
rendelkezik, de sokszor feleségé-
vel, Andreával és dr. Kósa Péter 
tiszakóródi háziorvossal, aki nem 
mellékesen vadász is, néhány órás 
pergetésre le-lenézegetnek a Tisza 
milotai szakaszára. Erről a részről 
jó tudni, hogy az ország talán leg-
vadregényesebb, legkiismerhetetle-
nebb része, nagyon sok kanyarral, 
és nagyon hosszan öleli át Milotát. 

A legtöbbször gumihalat hasz-
náltak, az eredményen ők maguk 
is meglepődtek. Napi szinten fog-
tak 1-2 süllőt, csukát, de jöttek a 
harcsák is. Bár az ősz elég szépen 
kitolódott, de mégis nagyon ritka, 
hogy valaki errefelé novemberben 
harcsát fogjon. De ők fogtak, és 
nemcsak novemberben, hanem 

decemberben is több alkalommal. 
December 10-én Nyilas Rudolf 
elmondta, hogy ő tegnap is fogott 
harcsát, igaz nem nagyot, 3 kg 
körülit, de harcsa volt, ilyenkor 
decemberben, amikor azért már 
volt az idén errefelé mínusz 10 fok 
is. Csak Rudi magában akasztott 
28 db harcsát szűk másfél hónap 

alatt, napi 2-3 óra pergetéssel. Igaz, 
ezek közül 6 db volt 8 kg körüli, a 
többiek kisebbek. (Volt, aki 32 kg-
os harcsát is fogott pergetve itt.) 

Arról nem beszélve, hogy Rudi 
és dr. Kósa Péter is akasztott nem 
egy olyan harcsát, amellyel nem 
bírtak, és persze volt sok lefordu-
lásuk is az egyágú horoggal fel-

szerelt gumihalról. November 3-án 
Rudi fogott egy 1,8 kg-os dunai 
galócát, amely egy titokzatos és 
nagyon erős, a pisztrángfélék csa-
ládjába tartozó, 50 kg-os súlyt is 
elérő, 1996 óta védett hal. Nevezik 
láthatatlan halnak, de az ezer dobás 
halának is.

Nekem 1995-ben volt szeren-
csém vele találkozni Milotánál: 
fantasztikus élmény volt. A Tiszán 
Tiszabecstől Kisarig fordul elő, 
de leginkább a Tiszabecs-Milota 
szakaszon, és elméletileg csak fel-
jebb, már ukrán területen szapo-
rodik. Régi álmom válna valóra, 
ha egyszer lenne telepítve belőle a 
Tisza ezen szakaszába és a milotai 
Süllős-bányatóba, ami nem is len-
ne lehetetlen. A dunai galócáról 
bővebben honlapunk mlotahorg.
hupont.hu 45. oldalán.

Wachteinheim József 
elnök

2018-ban immár 4. alkalom-
mal jöttek össze a nyír-

teleki horgászok egy férfias 
küzdelemre!

Bár női versenyzőnk is akadt, de 
küzdött rendesen! Az évadzáró ver-
senyünk helyszíne a balsai János-
tó volt! Remek időben tölthettünk 
el egy szép őszi délelőttöt. A halak 
a szokásos módon nem voltak köz-
reműködők! Kicsit dejavu érzé-
sem, volt amikor félfüllel hallot-

tam, hogy „Csiszi” pontyot fogott! 
De rajta kívül csak egy embernek 
sikeredett ez a fantasztikus tett! 
Valószínű, hogy a felmelegedés 
kavart be kicsit a dologba, hiszen 
a versenyzők mellett én is próbál-
tam némi ragadozók fogni, de egy 
38 cm-es csukán és egy 10 cm-es 
süllőn kívül nekem sem sikerült 
maradandóbbat alkotni! A kapá-
sok intenzitását hűen ábrázolja, 
hogy már 11 órakor elhangzottak 
a „meddig tart még” és a „hogy áll 

a paszulyleves” kérdőmondatok. 
A zsákmányok zöme a mindig 
éhes törpeharcsákból állt, amiből 
Gyurcsán Józsi barátom 51 darabot 
fogott, s ezzel megnyerte a legtöbb 
halért járó díjat: az 51 hal súlya 
1.015 kg! Mondhatni nem voltak 
nagyok! Kivéve a Csiszié, ami 2.5 
kg volt!

Ami persze elég lett az legna-
gyobb hal díjára!

Mindenkinek gratulálok, aki 
részt vett ezen a megmérettetésen, 

köszönöm a finom levest Ladányi 
Gyulának, és mindazoknak, akik 
segítettek a verseny lebonyolítá-
sában, remélem jövőre is találko-
zunk!

Díjazottjaink:
• Csizmarik Attila 4 kg
• Balogh Ferenc 1,25 kg
• Balogh Attila 1,15 kg
• Papp Szabolcs 1,015 kg (6 éves) 
• Gyurcsán József 1,015 kg
• Kovács Gábor 1 kg

Szalanics Csaba titkár

Ennek a versenyszezonnak is vége!

Minden nap fogtak halat

Örömmel jelezzük, hogy a 
Magyar Közlöny december 
19-i, 205. számában kihirdetés-
re került a december 12-én, az 
Országgyűlés által elfogadott 
2018. évi CXI. törvény az egyes 
agrárszabályozási tárgyú törvé-
nyek módosításáról. A 14. cím-
ben a halgazdálkodásról és a 
hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény (Hhvtv.) – átfogó 
– módosításáról olvashatunk. 
A törvény, illetve a törvény-
módosítás – egyes, bírságolási 
ténymegállapító rendelkezések 
kivételével – 2018. december 
31-én lép hatályba. A fentiek 
értelmében így a törvénymódo-
sítás hatályba lépésével meg-
egyező napon, 2018. december 
31-én hatályba lép a december 
7-én megkötött AM-MOHOSZ 
közfeladat-ellátási szerződés is.

Érdemes lapunk mellékle-
tében ismertetett változásokat 
elolvasni, mert sok újdonságot 
tartalmaz!

A teljesség igénye nélkül és hely 
hiányában a horgászokat érintő 
legfontosabb módosításokat (zöld-
del megjelölve) gyűjtöttük ki:

1. Értelmező rendelkezések
4. ökológiai célú, szelektív 

halászat: az őshonos halállo-
mányt veszélyeztető, tájidegen, 
vagy inváziós idegenhonos hal-
fajok állományának felmérése és 
gyérítése, illetve őshonos halfa-
jok ökológiai szempontból indo-
kolt faj-, illetve méretszelektív 
halászata;

4a. bemutatási célú halászat: 
a hagyományos halászati esz-
közök és módszerek gyakorlati 
bemutatását szolgáló, hagyo-
mányőrző halászati rendez-
vényhez, bemutatóhelyhez kap-
csolódó halászati tevékenység;

4b. bemutatási célú horgászat: 
a horgászszövetség részére beje-
lentett szakkör, tábor és egyéb 
rendezvény keretében a gyermek 
horgászok számára a horgásza-
tot megismertető, népszerűsítő, 
a jogszerűen használható hor-
gászati eszközök bemutatását, s 
azok állandó felügyelet mellett 
történő gyakorlati használatát 
lehetővé tevő – a hal kifogását 
(elvitelét) lehetővé nem tevő –, 
horgászszervezet által végzett 
oktatási tevékenység;

5. gyermek horgász: a halgaz-
dálkodásról és a hal védelméről 

szóló 2013. évi CII. törvény (a 
továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (3) 
bekezdésében meghatározott, 
horgászegyesületi tagságot nem 
létesített személy;

6. ifjúsági horgász: a 10. élet-
évét betöltött18 év alatti, vala-
mint az adott naptári évben 
18. életévét betöltő; nappali 
tagozatos közép- vagy felsőfokú 
oktatási tanulmányokat folyta-
tó személy esetében 20 év alatti, 
valamint az adott naptári évben 
20. életévét betöltő, gyermek 
horgásznak nem minősülő, álla-
mi horgászvizsgával rendelke-
ző, horgászegyesületi tagságot 
létesített személy;

5. A halak és a halállományok 
védelme

12. § A természetvédelmi olta-
lom alatt álló hal, valamint más 
hasznos víziállat kifogása, illetve 
gyűjtése – ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik – tilos.

12/A. § Nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületnek nem 
minősülő vízterületen haltelepí-
tés nem végezhető.

17. § Általános vagy fajlagos 
fogási tilalom alá tartozó vagy 
jogszabályban, illetve hatósági 
határozatban, továbbá a helyi 
horgászrendben megjelölt méret-
tartományon kívüli hal vagy más 
hasznos víziállat fogása esetén a 
halat vagy más hasznos víziállatot 
a fogást követően, haladéktalanul 
és kíméletesen vissza kell helyez-
ni a vízbe.

18. § (1) A halgazdálkodásra 
jogosult a jogosultságában lévő 
nyilvántartott halgazdálkodá-
si vízterületen bekövetkezett 
tömeges hal- vagy más hasz-
nos víziállat pusztulást köteles 
a tudomására jutását követően 
haladéktalanul bejelenteni a 
halgazdálkodási hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulása esetén a meder tulaj-
donosa, használója, a vízi léte-
sítmény üzemeltetője, a vízparti 
ingatlan tulajdonosa, használó-
ja, valamint a halgazdálkodás-
ra jogosult a vízmintavételt és 
a szükséges vizsgálat elvégzését 
köteles lehetővé tenni és tűrni, 
illetve abban közreműködni.

(3) A halgazdálkodási vízterüle-
ten bekövetkező, tömeges jellegű 
hal- vagy más hasznos víziállat 

pusztulása okainak felderítése a 
halgazdálkodási hatóság felada-
ta, amelyről a halgazdálkodásért 
felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) által kijelölt vízélettani 
laboratórium útján gondoskodik. 
Ha a vizsgálat eredményeképpen 
a hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulásáért felelős személye 
megállapítható, a halgazdálkodási 
hatóság a felelőst a vizsgálat költ-
ségeinek a viselésére kötelezi.

(4) A vízminőségi kár elhá-
rítására a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló kormányrendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti 
hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulása esetén az elpusztult 
őshonos hal- vagy más hasznos 
víziállat állomány visszatelepí-
tésének megvalósítása a halgaz-
dálkodásra jogosult feladata. A 
hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulásáért felelős személy 
által fizetendő kártérítés összege 
a halgazdálkodásra jogosultat 
illeti meg. A halgazdálkodásra 
jogosult a károkozó által meg-
fizetett kártérítés teljes összegét 
köteles a hal- vagy más hasznos 
víziállat pusztulással kapcso-
latosan jelentkező kiadások – 
beleértve az elpusztult őshonos 
hal- vagy más hasznos víziállat 
állomány visszatelepítését is – 
finanszírozására fordítani.

7. Halgazdálkodási jog
23/B. § Az állam tulajdoná-

ban álló művelés alól kivett 
területnek minősülő földrészlet-
nek vagy ilyen földrészlet álla-
mi tulajdonban álló tulajdoni 
hányadának eladása esetén, ha 
a földrészleten nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület fek-
szik, az alábbi sorrendben elő-
vásárlási jog illeti meg

a) a halgazdálkodásra jogo-
sultat a 22. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti vagyonkezelő 
kivételével;

b) a horgászszövetséget.
23/C. §A nyilvántartott hal-

gazdálkodási vízterületnek az 
állam vagy az önkormányzat 
tulajdonában álló partján a 
horgászati tevékenység végzése 
csak a halgazdálkodásra jogo-
sult hozzájárulásával korlátoz-
ható, ide nem értve a halgazdál-
kodási hatóság által elrendelt 
korlátozást.

23/D. § A nyilvántartott hal-

gazdálkodási vízterületen más 
által, ellenszolgáltatás ellenében 
tervezett horgásztatás, horgász-
vezetés, horgászhely biztosítás, 
más horgászati célú szolgál-
tatás, valamint horgásztábor 
vagy horgászverseny szervezés 
csak a halgazdálkodásra jogo-
sult előzetes hozzájárulásával 
végezhető.

4/A. A halgazdálkodási jog 
alcímhez

12/A § A nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen és 
partján (állami, többségi állami, 
valamint önkormányzati tulaj-
don esetén) horgászállás, egyéb 
horgászati célú létesítmény, 
vízi létesítmény – a létesítéshez 
szükséges hatósági, vagyonke-
zelői engedélyeken túl – csak a 
halgazdálkodási jog gyakorlója 
előzetes hozzájárulásával léte-
síthető.

8. A halgazdálkodási jog áten-
gedése

29. § (1) A halgazdálkodá-
si jog haszonbérletére irányuló 
pályázati felhívást a halgazdál-
kodási hatóság írja ki, melyről 
köteles a horgászszövetséget 
egyidejűleg írásban értesíteni.

9. Halgazdálkodási vízterüle-
tek és halgazdálkodásra jogo-
sultak nyilvántartása

14/A. §(1) A halgazdálkodási 
hatóság a nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterület nagyságá-
nak megállapítását – és szükség 
szerint annak felülvizsgálatát 
– a vízügyi hatóság által meg-
állapított középvízszinten vagy 
nyári üzemvízszinten mért terü-
letadatok alapján végzi. 

(2) Azon egybefüggő nyilván-
tartott halgazdálkodási vízte-
rületeket, amelyeken a halgaz-
dálkodásra jogosult személye 
megegyezik, a halgazdálkodási 
hatóság egy víztérkódon veszi 
nyilvántartásba. Amennyiben 
az így kialakult vízterület több 
halgazdálkodási hatóság illeté-
kességi területén helyezkedik el, 
az a halgazdálkodási hatóság 
veszi nyilvántartásba, ahol az 
(1) bekezdés szerint meghatá-
rozott vízterület nagyobb része 
található

11. A halgazdálkodási szolgal-
mi jog

Módosult a Halgazdálkodási Törvény!
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A Kötiviép 3,5 milliárdos 
beruházásban rekonst-

ruálja a tiszalöki vízlépcsőt, 
mely biztosítja az Alföld 
főcsatornáinak vízellátását.

Az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság kihirdette a tiszalöki vízlép-
cső és hajózsilip rekonstrukciójának 
kivitelezőjét. A 3,5 milliárd forintos 
rekonstrukciót a Kötiviép B Közép-
Tisza Vidéki Vízépítő és Telekom-
munikációs Kft. végzi el. A fejlesztés 
célja a vízlépcső, mint kiemelt jelen-
tőségű nagyműtárgy rekonstrukciója, 
amelynek révén a vízkészletekkel 
való gazdálkodás feltételei javulnak, 
mert mint udjuk a Nyugati és a 

Keleti-főcsatorna is innen kap friss 
vizet. Az 1950-es években felépített 
tiszalöki létesítmény az energiater-
melés mellett duzzasztóműként is 
működik. A duzzasztómű építését az 
indokolta, hogy a Tisza szabályozása 
után a víz jóval gyorsabb lefolyá-

sa miatt időnként aszályok sújtották 
a mezőgazdaságot. A létesítmény 
másik kiemelt feladata biztosítani az 
Alföldet öntöző és ivóvízzel ellátó 
Nyugati- és a Keleti-főcsatorna friss 
vízellátását. Utóbbi adja Debrecen 
ivóvízkészletének jelentős részét.

A mostani fejlesztés tartalmazza
a duzzasztómű,
a hajózsilip,
a medrek és partvédő művek,
a mederelzáró kőgát,
a parti létesítmények,
a felvízi bal parti sólyatér csörlő-
zési rendszere,
valamint a vízerőműhöz csatla-
kozó létesítmények (terelőpillér, 
partfal, plató) rekonstrukcióját,
valamint 86 ezer köbméternyi 
mederkotrást.

Tiszalökön a vízlépcső mellett 
egy másik jelentős fejlesztés is van, 
az A-Híd újítja meg a tiszai hajók 
karbantartását biztosító sólyateret.

Párás, ködös, enyhén 
hűvös őszi időben 

huszonhárom felkészült 
horgász-páros kezdte meg a 
rablóhalak üldözését a vízen 
és a vízpartról. 

A résztvevők általános vélekedé-
se szerint ez egy igazán jó csukás 
idő. Ezt erősítette az is, hogy a páros 
csukafogó versenynek meghirde-
tett vetélkedésen minden rablóhal 
beszámított az eredménybe, mégis 
szinte mindenki csukát fogott. 

A legtöbb halat a Lázár József, 
Trohán Attila kettős fogta csónak-

ból pergetve. József a 64 cm-s 
csukájával a verseny legnagyobb 
halfogója címet is elnyerte. Össze-
sen 167 cm halat fogva megelőz-
ték a csónakos kategória második 
helyén záró Veisz László, Molnár 
István párost.

A vízparti horgászok általában 
kevesebb halat fognak, mint a csó-
nakból horgászók, de most inkább 
nekik kedvezett a szerencse. A csa-
patok egy-egy 50 m-es szektort 
kaptak, amelyen belül tetszőleges 
rablóhalas horgászmódszerrel hor-
gászhattak. Pásztor Csaba és Rikter 

János 121 cm-es fogással megelőz-
te a 101 cm-t fogó Varga György, 
Aranyász Ferenc kettőst. Ludas 
László 60 cm-s csukája pedig a 
harmadik helyre vitte csapatát.

Jó verseny volt, ahol még az is 
jól érezhette magát, akinek most 
nem kedvezett a szerencse. Az őszi 
morotva szépsége, a titkokat rejtő és 
azt néha felrebbentő víztükör, vala-
mint a barátokkal való együtthorgá-
szás felejthetetlen élmény volt. 

Biri Imre 
a Cormoran Sporthorgász és Termé-

szetvédő Egyesület alelnök

Megújul az ország egyik legfonto-
sabb vízügyi létesítménye

Rablókat üldöztek a rakamazi Nagy-Morotván

36. § (1) A halgazdálkodási 
jog gyakorlásával érintett ingat-
lan tulajdonosa, használója köte-
les a halgazdálkodási jog jogo-
sultja által gyakorolt jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő 
halgazdálkodási tevékenységeket 
– beleértve a területi jeggyel 
történő horgászati tevékenysé-
get is –, amennyiben e tevékeny-
ségek más módon csak arányta-
lanul nehezebben vagy nagyobb 
költséggel végezhetőek, tűrni, 
illetve lehetővé tenni, különösen 
a halgazdálkodásra jogosultnak 
az ingatlanon keresztül a vízhez a 
Polgári Törvénykönyvben megha-
tározott korlátozások betartásával 
történő eljutását, az ingatlanon a 
halgazdálkodásitervben meghatá-
rozott tevékenységek végzését.

(2) A halgazdálkodási hatóság 
által a halgazdálkodási vízterület-
tel érintett ingatlan tulajdonosára, 
használójára kiszabható halgaz-
dálkodási bírság mértéke, ha az 
ingatlan tulajdonosa, használója 
a halgazdálkodási szolgalmi jog 
gyakorlását jelentős mértékben 
akadályozza: 50 000-500 000 
forint.

12. A halfogásra jogosító 
okmányok

37. § (1) A halgazdálkodási 
vízterületeken a hal fogása és a 
halfogásra irányuló tevékenység

a) bemutatási célú halászat, 
vagy ökológiai célú, szelektív 
halászat, vagy más hasznos vízi-
állat forgalmazási célú gyűjtése 
esetén halászati engedéllyel,

b) rekreációs célú halászat ese-
tén állami halászjeggyel, vagy

c) horgászat esetén állami hor-
gászjeggyel vagy turista állami 
horgászjeggyel

e törvény rendelkezéseinek 
betartásával folytatható.

(2) A nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületen halfogási 
tevékenység végzéséhez fogási 
napló, valamint, ha azt nem a 
halgazdálkodásra jogosult vagy 
a halászati engedéllyel rendelke-
ző személy végzi, a halgazdál-
kodásra jogosult területi jegye is 
szükséges.

(2a) A 15. életévét be nem 
töltött gyermekekkel végzett 
bemutatási célú horgászat ese-
tében az (1) és (2) bekezdés elő-
írásait nem kell alkalmazni.

6. A halfogásra jogosító 
okmányok alcímhez

39. § (1) Az állami halászje-
gyet és a halász fogási naplót 
a horgászszövetség, valamint a 

horgászszövetség által megbí-
zott horgászszervezet adhatja 
ki. Az állami halászjegy rekre-
ációs halászatra jogosít, amely-
nek országos rendjét az e tör-
vény végrehajtására kiadott 
rendelet határozza meg. Az 
állami halászjegyet és a halász 
fogási naplót kiadó szervezet 
nyilvántartást vezet az általa 
kiadott állami halászjegyről és 
halász fogási naplóról.

(2) Állami halászjegyet az a 
személy kaphat, akinek koráb-
ban már volt halászjegye vagy 
– ha e törvény másképp nem 
rendelkezik – halászvizsgával 
rendelkezik. Nem kell halász-
vizsgát tennie annak, aki halász 
szakmunkás-képesítéssel, vala-
mint felsőfokú halgazdálkodási, 
halászati szakirányú végzett-
séggel rendelkezik.

(3) Rekreációs célú halászat 
és horgászat egy feljogosított 
személy által egy időben nem 
végezhető.

18. § (1) Az állami halászjegyet 
a horgászszövetség adja ki.

(1a) Az állami halászjegy 
kiadásának napjától kezdve a 
következő év január 31. napjáig 
érvényes.

(2) Az állami halászjegy köte-
lező adattartalmát a 3. melléklet 
tartalmazza.

(3)Az állami halászjegy 1 db, 
legfeljebb 16 m2 háló területű 
aktív halászeszköz, és 3 db, az 
engedélyes azonosítására alkal-
mas – vízfelszín felett, szabad 
szemmel is jól látható, a hal-
gazdálkodási hatóság részére 
bejelentett – jelöléssel ellátott, 
legfeljebb 2 méter karika-átmé-
rőjű varsa egyidejű alkalmazá-
sára jogosít fel. A varsákat úgy 
kell alkalmazni, hogy az eszkö-
zök között mért távolság sehol 
nem lehet kevesebb az alkal-
mazott varsa és terelő elemei 
teljes hosszának tízszeresénél, 
de legalább 50 méternél.

2a) A halgazdálkodási hasz-
nosító, illetve horgászatra hasz-
nosított haltermelési létesítmé-
nyen az üzemeltető a helyi hor-
gászrendben a (2) bekezdésben 
meghatározottak helyett enge-
délyezheti legfeljebb három – 
egyenként egy darab egyágú 
horoggal felszerelt – horgász-
készség használatát.

(2b) A horgászszövetség 
haszonbérletében lévő halgaz-
dálkodási vízterületeken a (2a) 
pont szerinti engedély csak a 
horgászszövetség jóváhagyása 

esetén adható ki azzal, hogy 
az engedély megadása esetén 
az őshonos halfaj egyede nem 
fogható ki, azok minden esetben 
visszahelyezendők.

40. § (1) Az állami horgászje-
gyet és a horgász fogási naplót 
a horgászszövetség, valamint a 
horgászszövetség által megbí-
zott horgászszervezet adhatja 
ki. Az állami horgászjegyet és 
a horgász fogási naplót kiadó 
szervezet nyilvántartást vezet 
az általa kiadott állami hor-
gászjegyről és horgász fogási 
naplóról. Az állami horgászjegy 
horgászatra jogosít, amelynek 
országos rendjét az e törvény 
végrehajtására kiadott rendelet 
határozza meg.

(2) Állami horgászjegyet és 
horgász fogási naplót az a ter-
mészetes személy válthat ki, aki 
harmadik életévét betöltötte, 
rendelkezik állami horgászvizs-
gával vagy korábbi érvényes 
állami horgászjegyét bemutat-
ja, horgászegyesületi tagságát 
igazolja. A horgász az állami 
horgászvizsga letételét állami 
horgászvizsga-bizonyítvánnyal 
igazolja. Magyar állampol-
gársággal és állandó lakóhely-
lyel, valamint magyar állami 
horgászvizsgával nem rendel-
kező természetes személy más 
országban kiállított horgászati 
okirat vagy okmány bemuta-
tásával jogosult az állami hor-
gászjegy és a horgász fogási 
napló kiváltására.

(3) Hároméves kortól az adott 
év december 31. napjáig a 15. 
életévét be nem töltött személy 
részére állami horgászjegy hor-
gászvizsga és horgászegyesületi 
tagság hiányában is kiadható.

(4) Egy személy évente egy 
alkalommal, korlátozott időtar-
tamra, a szükséges szabály- és 
fajismeret igazolása mellett, az 
e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott felté-
telek szerint történő horgászathoz 
turista állami horgászjegyet vált-
hat, amely vonatkozásában a (2) 
bekezdésben foglaltakat nem kell 
alkalmazni.

(5) Az állami horgászvizsga 
letétele alól mentesül azon értel-
mi fogyatékos személy, akinek 
a törvényes képviselője az álla-
potát igazoló okmányokat az 
állami horgászvizsga bizottság 
számára benyújtja. Az álla-
mi horgászvizsga letétele alól 
mentesített, halfogásra jogosító 
okmányokkal rendelkező értel-
mi fogyatékos személy kizáró-

lag 18. életévét betöltött, állami 
horgászvizsgával rendelkező 
személy folyamatos jelenlétében 
horgászhat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti fel-
jogosított szervezet az állami hor-
gászjegy díjából 10%-os mértékű 
részesedésre jogosult forgalma-
zási és adatbeviteli költségeinek 
fedezésére. TÖRÖLTE 3630/5

(7) Az állami horgászvizsga 
letétele alól mentesül azon vak 
vagy gyengénlátó személy, aki 
ezen állapotát igazoló okmá-
nyokat az állami horgászvizsga 
bizottság számára benyújtja.

(8) Az állami horgászjegy és a 
horgász fogási napló összevont 
halfogásra jogosító okmány-
ként is kiadható. Az állami hor-
gászjegy, a turista állami hor-
gászjegy és az állami halászjegy, 
valamint a horgász fogási napló 
és a halász fogási napló, továb-
bá a területi jegy elektronikus 
formában is kiadható.

(9) Az állami horgászvizsgáz-
tatást a horgászszövetség, illetve 
az általa horgászvizsgáztatásra 
feljogosított horgászszervezet 
végzi.

(10) Az állami horgászvizsga 
díjmentes.

(11) Állami horgászvizsgát 
a betöltött 10. életévtől lehet 
tenni.

20. § (1) A horgászszövetség 
a honlapján az állami horgász-
jegy forgalmazási pontok címeit 
és elérhetőségi adatait, valamint 
azok nyitvatartási idejét köteles 
közzétenni.

(2) A forgalmazással megbí-
zott horgászszervezet a Hhvtv. 
42. § (1) bekezdésében foglalt 
nyilvántartási kötelezettségé-
nek teljesítése érdekében, az 
állami horgászjegy érvényesí-
tését követően a Hhvtv. 42. § 
(2) bekezdés a)-c) pontjaiban 
felsorolt adatokat a megbízási 
szerződésben foglaltak szerint, 
haladéktalanul megküldi a hor-
gászszövetségnek, amely a nyil-
vántartásában rögzíti az adato-
kat. Kivételt képeznek az előre 
nem látott és a forgalmazással 
megbízott horgászszervezetnek 
fel nem róható helyzetek, ame-
lyekről a horgászszövetséget 
haladéktalanul értesítenie kell.

(3) A horgászszövetség, illetve 
forgalmazási pontja köteles az 
általa kiadott vagy az állami 
horgászjegy váltásakor hozzá 
leadott fogási naplók gyűjtéséről 
és adatfeldolgozásáról gondos-
kodni, az előző évi fogási naplók 
leadásának tényét nyilvántarta-

Forradalmi változásokat hozott a 2018-as év
Óvjuk, védjük a természetes 

vizek halállományát: ebbe a körbe 
tartozik a szárnyas kártevők gyé-
rítése is, gondolok itt elsősorban 
a nagy kárókatonára. Gyérítésére 
a MOHOSZ-on keresztül történő 
elosztásban már pályázni is lehet, 
akár a horgászegyesületeknek is. 

Szövetségünk ez évben eddig 
közel 40 db kárókatona kilövésé-
vel járult hozzá ahhoz, hogy jövő-
re még több hal úszkálhasson ter-

mészetes vizeinkben. Ha az éves 
szinten 150 kg/madár halfogyasz-
tásra gondolok, akkor erőfeszíté-
seink nem voltak hiábavalóak!

Szeretném itt is tudatni a hor-
gásztársakkal, hogy a horgásza-
ti lehetőségek színesítése terén 
ismét sikerült előre lépni, új elem-
ként a Halgazdálkodási Tervünk-
ben immár a menyhal telepítése 
is szerepel. 2018 tavaszán – és ha 
jól emlékszem erre a Tisza törté-

nelmében nem nagyon volt példa 
az elmúlt 60-70 évben – 50 ezer 
darab menyhalat telepítettünk az 
Alsó- és Felső-Tisza vízrendsze-
rébe. 

A magam részéről ezúton is 
szeretném megköszönni a tisztelt 
küldötthorgásztársak bizalmát, 
akik újabb 5 évre megerősítettek 
az elnöki székben, ezzel lehető-
séget adtak a megkezdett munka 
folytatására!

Szeretném leszögezni, hogy az 
előttem lévő célok világosak és 
egyértelműek, továbbra is a hor-
gászat, a horgászok érdeke és a 
horgászcélú halgazdálkodás sze-
repel az első helyen a fontossági 
sorrendben. 
Rövid köszöntőmet lezárva pedig 

kívánok mindenkinek áldott 
karácsonyi ünnepeket és békés 

boldog új esztendőt!
Virág Imre elnök
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Magyar Horgászkártya
Mint ismert, 2019. január 1-jétől 

a horgász regisztráció elvégzését 
követően a papíralapú horgász iga-
zolványt felváltja a Magyar Hor-
gászkártya. Így már ez a kártya 

szükséges ahhoz, hogy Magyaror-
szág vizein horgászni lehessen. A 
Magyar Horgászkártya díja 1.732 Ft 
+ ÁFA, azaz 2.200 Ft. A horgászkár-
tya online igénylése a magyarorszá-

gi Digitális Jólét Program Pontokon 
is elvégezhető. 

A horgászkártya személyesen is 
igényelhető valamennyi, az állami 
horgászjegy értékesítésében eddig 
is részt vevő és a regisztráció támo-
gatását vállaló horgászszervezetnél, 

valamint azok regisztrációs pont-
jain. (Lásd lapunk múlt negyed-
évi számában.) Ebben az esetben 
az értékesítési pontok munkatár-
sai végzik el a regisztrációt és a 
horgászkártya igénylést a helyben 
átadott iratok alapján. 

ni, továbbá az előző évi fogási 
naplók összesített fogási adatait 
az informatikai rendszerében 
rögzíteni minden év május 1-jéig 
nyilvántartott halgazdálkodá-
si vízterületenként faj szerinti 
bontásban. 

(3a) Ha a (3) bekezdés szerinti 
forgalmazói átadás nem történik 
meg, akkor a horgászszövetség 
30 napon belül köteles a fogási 
naplók adatainak feldolgozására 
és jogosult a feldolgozás megbí-
zási szerződésben meghatározott 
költségeinek megtéríttetésére. 

(4) Azzal a horgászszervezet-
tel, aki az állami horgászjegy, 
fogási napló forgalmazásával e 
rendeletben előírt kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az állami 
horgászjegy és a horgász fogási 
napló forgalmazásával össze-
függésben a horgászszövetség 
további forgalmazási szerződést 
a tárgyévet követő 3 évig nem 
köthet. 

(5) A forgalmazással megbí-
zott horgászszervezet az általa 
gyűjtött és feldolgozott fogási 
naplókat köteles az adatfeldol-
gozást követő év utolsó napjáig 
megőrizni és azokba a halgaz-
dálkodási hatóság, illetve a hor-
gászszövetség számára betekin-
tést engedni.

(7) A horgászszövetség a tagjá-
nak, vagy tagszervezete tagjának 
minősülő horgászszervezeteken 
keresztül az (1) bekezdés sze-
rinti nyilvántartás naprakésszé 
tétele céljából az állami horgász-
jegyek, a turista állami horgász-
jegyek, az állami halászjegyek és 
az állami horgászvizsga tekinte-
tében a (2) bekezdés a), c) e) és f) 
pontja szerinti adatok tekinteté-
ben – a halászati engedély kivé-
telével – közvetlen informatikai 
kapcsolat útján automatikusan 
valós idejű adatot szolgáltat a 
halgazdálkodási hatóságnak és 
biztosítja számára az elektroni-
kus nyilvántartási rendszeréhez 
való hozzáférést.

(7a) A halgazdálkodási ható-
ság a horgászszövetség állami 
horgászjegyek, turista állami 
horgászjegyek, állami halászje-
gyek kiadásával, valamint hor-
gászvizsgáztatással kapcsolatos 
közfeladat-ellátása érdekében, 
a kiadás és a vizsgáztatás jog-
szerűsége, a halfogásra jogosító 
okmányok kiváltására jogosult 
személyek adatait tartalmazó 
nyilvántartás naprakésszé tétele 
céljából a közfeladat-ellátáshoz 
szükséges, (1) bekezdésben fel-
sorolt adatokat – a halfogásra 

jogosító okmányok kiváltásától 
eltiltott személyek esetében az 
eltiltás időtartamára vonatkozó 
adatokkal folyamatosan kiegé-
szítve – átadja a horgászszövet-
ség részére. 

21. § (1) Állami horgászvizs-
gát a horgászszövetség, illetve 
az általa a vizsgáztatásba bevont 
horgászszervezet által meghir-
detett vizsganapon lehet tenni. A 
vizsgáztatásra bevont horgász-
szervezet köteles kéthavonta leg-
alább egy állami horgászvizsga 
megtartásáról gondoskodni. E 
vizsgával egyenértékűnek minő-
sül az Európai Unió tagállamá-
ban, az Európai Gazdasági Tér-
ségről szóló megállapodásban 
részes más államban, továbbá 
az olyan államban tett vizs-
ga, amelynek állampolgára az 
Európai Közösség és tagállamai, 
valamint az Európai Gazdasá-
gi Térségről szóló megállapo-
dásban nem részes állam között 
létrejött nemzetközi szerződés 
alapján az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodás-
ban részes állam állampolgárá-
val azonos jogállást élvez. 

(2) A horgászszövetség kizá-
rólag olyan horgászszervezetet 
vonhat be a horgászvizsgázta-
tásban való közreműködésre, 
amely

a) valamely nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen 
halgazdálkodásra jogosult, vagy 
az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló törvény alapján 
működik és alapszabály szerinti 
céljai között szerepel a horgá-
szok képzése és vizsgáztatása,

b) belső működési szabály-
zatában olyan horgászvizsga 
bizottságot hoz létre, amely leg-
alább 3 fő horgászati és halgaz-
dálkodási ismeretekkel rendel-
kező tagból áll,

c) a bizottság tagjainak hal-
gazdálkodási ismereteit a 32. § 
(1) bekezdés szerinti végzettség 
vagy halőri vizsga igazolja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt 
feltételeknek való megfelelést 
igazoló dokumentumokat a hor-
gászszövetséghez kell benyújta-
ni.

(4)  A horgászszövetség a hor-
gászszervezettel köteles írásbeli 
megállapodást kötni a horgász-
vizsgáztatásban történő közre-
működésre. A megállapodást a 
horgászszövetség évente felül-
vizsgálja.

(5) A vizsgáztatásba bevont 

feljogosított horgász szervezet 
az általa meghirdetett horgász-
vizsgák pontos helyszínét és 
időpontját, a vizsgák megtartá-
sa előtt legkevesebb 15 nappal 
köteles honlapján vagy egyéb 
formában közzétenni, illetve az 
időpontokról értesíteni a hor-
gászszövetséget és a halgazdál-
kodási hatóságot. SZÁMOZÁS!

(7) A horgászvizsgáztatás rész-
letes szabályzatának elkészítésé-
ről, a horgászvizsga felkészítő 
anyagáról a horgászszövetség 
gondoskodik. A horgászvizsga 
felkészítő anyagát, elektronikus 
támogatású vizsga esetén a vizs-
gaszoftvert a kijelölt halgazdál-
kodási hatóság hagyja jóvá.

(8) A vizsgalapot a horgászszö-
vetség 5 évig köteles megőrizni. 
A vizsgalap kizárólag a vizsgázó 
által a vizsganapon, vagy belföl-
di jogsegély keretében tekinthe-
tő meg.

14. A horgászat és a halászat 
rendje

45. § (1) A halfogási tevékeny-
séget végző személy a horgász-
helyen köteles magánál tartani

a) a nyilvántartott halgazdál-
kodási vízterületen folytatott

aa) bemutatási célú halászat, 
ökológiai célú, szelektív célú 
halászat, illetve más hasznos 
víziállat forgalmazási célú gyűj-
tése esetén a halászati engedélyt, 
a fogási tanúsítvány nyomtat-
ványtömböt és a halász fogási 
naplót,

ab) rekreációs célú halászat 
esetén az állami halászjegyet, a 
területi jegyet és a halász fogási 
naplót,

ac) horgászat esetén a hor-
gászegyesületi tagságot igazoló, 
a horgászszövetség által kiadott 
Magyar Horgászkártyát, a 
papíralapú állami horgászjegyet 
vagy a turista állami horgászje-
gyet, területi jegyet és a horgász 
fogási naplót; 

b) a nem nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen foly-
tatott horgászat esetén az állami 
horgászjegyet és a fogási naplót 
vagy a turista állami horgászje-
gyet és a fogási naplót,

c) a haltermelési létesítmé-
nyen folytatott horgászat esetén 
az állami horgászjegyet vagy a 
turista állami horgászjegyet,

d) horgászszervezet által hasz-
nosított haltermelési létesítmé-
nyen az ac) pont szerinti okmá-
nyokat a továbbiakban együtt: 
halfogásra jogosító okmányok 
–, és azokat a halgazdálkodá-
si hatóság, a halgazdálkodásra 

jogosult, a mezőőr, a természet-
védelmi őr, az állami halőr, a 
hivatásos halőr, a

(2) A halfogásra jogosító 
okmányok csak arcképes sze-
mélyazonosító okmánnyal együt-
tesen jogosítják az okmányok 
birtokosát halfogásra.

g) hurokvető halászati mód-
szer alkalmazása; sorhoroggal, 
csapóhoroggal történő vagy rugó 
elven működő önakasztós halfo-
gási módszer alkalmazása,

(11) Állami halászjeggyel, álla-
mi horgászjeggyel, vagy turis-
ta állami horgászjeggyel ren-
delkező személy nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen a 
napi darabszám-korlátozással 
nem érintett őshonos halfajok-
ból naponta összesen 10 kg-ot, 
ezen belül a menyhalból 3 kg-ot 
foghat ki.

(12) A Hhvtv. 40. § (3) bekez-
dés szerinti horgász a 9. mellék-
let szerinti napi darabszám-kor-
látozás alá tartozó halfajokból 
naponta összesen 1 darabot, a 
napi darabszám-korlátozás alá 
nem eső őshonos halfajokból 
naponta összesen 5 kg-ot, ezen 
belül a menyhalból 2 kg-ot fog-
hat ki.

(17) Az őshonos halállomány 
védelme érdekében máshonnan 
származó idegenhonos halakat a 
vízbe engedni, valamint az invá-
ziós idegenhonos halakat – a 
(15) bekezdés szerinti kívülről 
akadást és a 30. § (3) bekezdése 
szerinti esetet kivéve, a környe-
zetvédelmi és állatvédelmi jog-
szabályok figyelembevételével – 
visszaengedni tilos. Idegenhonos 
élő csalihallal csalizni kizárólag 
azon a halgazdálkodási vízterü-
leten lehet, ahol az idegenhonos 
hal kifogásra került.

horgászkészség: horgászati célú, 
halfogásra alkalmas eszköz, amely 
legalább horgászbotból, horgász-
zsinórból áll, és legfeljebb kettő 
horoggal van felszerelve;

Állami horgászjeggyel ren-
delkező személy legfeljebb ket-
tő – egyenként legfeljebb kettő, 
darabonként legfeljebb háromágú, 
horoggal felszerelt – horgászkész-
séget, valamint egyidejűleg egy 
darab, 1 m2-nél nem nagyobb csa-
lihalfogó emelőhálót használhat.

(23) A horgászati tevékenysé-
get folytató személy egyidejűleg 
legfeljebb a területi jegy szerint 
2 napi darabszám- és mennyi-
ségi korlátozásnak megfelelő 
mennyiségű, a (14) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően élve 

A MOHOSZ elnöksége ünnepélyes keretek között, Nagy István 
agrármininszter jelenlétében vehette át horgászkártyáját

– A horgászengedélyek kiváltá-
sához is szükséges az adóazonosító 
jelet igazoló okmány – közölte 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) szakembere. 

– Az adóhatóság azt ajánlja a 
horgászoknak, hogy időben ellen-

őrizzék az adóigazolványukat, 
vagy igényeljenek a NAV hon-
lapjáról letölthető és ügyfélkapun 
keresztül is benyújtható T34-es 
adatlapon adókártyát. 

A papírokat személyesen vagy 
postán is el lehet juttatni az adó-

hatósághoz, illetve a kormányabla-
kokban működő NAV-ablakokban 
is benyújtható. Az első adókártyák 
kiállítása ingyenes, de nem kell 
fizetni adatváltozás miatti cserénél 
és akkor sem, ha az igazolványt 
ellopták. 

Más esetekben az igénylőnek 
háromezer forintot kell fizetnie az 
adóigazolványért. A NAV az igény-
léstől számított 15 napon belül 
postázza a kártyákat, de szükség 
esetén helyettesítő igazolást is 
készít azokról.

A horgászengedély igényléséhez is kell adóigazolvány

Örvendetes tény, hogy 
a horgászok létszáma 

növekszik mind országos, 
mind megyei szinten. Így 
van ez a Kocsordi Kraszna 
Horgász Egyesületnél is. Ter-
mészetesen ez nem teljesen 
a véletlen műve, hiszen már 
több éve tesznek is ezért.

– Kezdtük azzal, hogy amikor 
még volt megyei szintű ifjúsági 
és junior csa-
patverseny, 
azokon mi 
rendszeresen 
részt vettünk 
mindkét kate-
góriában. Jó 
volt látni az 
apró sikerek 
után a gyer-
mekeink örö-
mét. Éveken 
át küldtük a 
fiatalokat az 
Oláh Károly 
barátunk által 
szervezett tiszadobi horgásztáborba 
is – tekintett vissza a megtett útra 
Jakab János, az egyesület elnöke. – 
A versenyző és táborozó diákokból 

ma már felnőtt horgászok lettek. 
Mi az elsők között kötöttünk meg-
állapodás az általános iskolával 
az együttműködésről, s ez még a 
Horgász-suli program indítása előtt 
történt. Természetesen kapcsolód-
tunk a Horgász-suli programhoz 
is, hiszen tudjuk, hogy a horgász 
is ember, és egyszer eljön az idő, 
amikor le kell tennie a horgászbo-
tot, s valakiknek a helyükre kell 
állniuk. Az idén harmadik alkalom-

mal neveztük 
a horgász 
ö t p r ó b á r a 
a diákokat. 
Sikerült jól 
f e l k é s z í t e -
nünk őket, így 
aztán a Kato-
na Barbara, 
Jakab Dávid, 
Veres Gergő 
összeál l í tá-
sú csapatunk 
megnyerte a 
vetélkedést. 
A fiatalok és 

szüleik nagyon örültek a sikernek, 
mi pedig megerősítést kaptunk 
abban, hogy a befektetett energia 
megtérül. MML

Második alkalommal ren-
dezték meg Penyigén az 

elmúlt vasárnap a Szenke-
 tavi páros csukafogó per-
ge  tő versenyt. Hogy van 
ér deklődés a rendezvény 
iránt, az is jelzi, hogy előze-
tesen tizenöt csapat adta le a 
nevezését.

A horgászok csónakokkal indul-
tak a halak felkutatására 8 órakor, 
előtte azonban volt még egy finom 
szalonnás reggeli. Néhány perccel 
a kezdés után a mérlegelő csónak 
máris útnak indult, hiszen az első 
ragadozókat hamar megfogták a 
versenyzők.

– A halakat kizárólag hosszúság-
ra mértük. A megmérettetés hat óra 
múlva, délután kettőkor ért véget, 
az eredményhirdetésen az első 
három helyezett csapatot, vala-
mint a legnagyobb hal kifogóját 
díjaztuk. A kifogott csukák hossza 
összesen 1257 cm volt, ami dup-
lája a 2017-es pergetőversenyünk 
összfogásának – tájékoztatta lapun-
kat Orosz András tógazda.

– Külön öröm volt a számunk-
ra, hogy a nevező csapatok tagjai 

között immáron két 12 év körüli 
fiatal fiú is versenybe szállt hoz-
zátartozójával. Nekik külön gra-
tulálunk a részvételhez. A kifogott 
halak természetesen mind vissza-
kerültek a tóba – tette hozzá Orosz 
András.  MML

Eredmények
I.: Csapó Zoltán – Csapó Róbert (359 
cm), 
II.: „Szamos fiai”: Bajnai Miklós – 
Kovács József (243 cm), 
III.: „Rozsályi villantók”: Kicska Balázs – 
Huszti Tamás (184 cm). 
 Legnagyobb hal kifogója: Gellért 
Győző (77 cm)

Cél az utánpótlás Pergetéssel fogták a 
csukákat a Szenke-tónál
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tartott vagy a (16) bekezdés sze-
rint elpusztított halat, kizárólag 
a horgászatához használt vízi 
járművön vagy horgászhelyén 
és legfeljebb 48 órán át tárolhat 
addig, amíg maga is a helyszínen 
tartózkodik. Egy horgászhelyen 
több horgász zsákmánya csak 
elkülönítetten tárolható. Ha a 
horgász a horgászhelyét vagy 
a vízpartot elhagyja, köteles a 
zsákmányát magával vinni. 

(24) Tilos a vízminőséget ron-
tó minőségű vagy a halak és 
más hasznos víziállatok számára 
egészségügyi kockázatot, vagy 
a kifogott és elfogyasztott hal 
útján humán-egészségügyi koc-
kázatot jelentő etetőanyagot és 
csalit használni. Ezen előírások 
betartásával a vízminőséget nem 
befolyásoló horgászati tevékeny-
ség nem minősül vízhasználat-
nak.

(25) A halgazdálkodási hasz-
nosító (24) bekezdésben foglaltak 
hatálya alá nem eső, de szakmai 
mérlegelése szerint vízminőség-
védelmi, vagy halegészségügyi 
kockázatot jelentő egyes csalik, 
vagy etetőanyagok használatát a 
helyi horgászrendben korlátoz-
hatja, vagy megtilthatja.

(5) A horgászszövetség által 
– az e törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatá-
rozott módon – kialakított, a 
halgazdálkodási hatóság által 
jóváhagyott országos verseny-
szabályzatok alapján tartott 
sportesemény a 16. § (1) bekez-
désében foglalt engedély hiányá-
ban is megtartható. A sportese-
ményt annak megtartása előtt 
8 nappal be kell jelenteni a hal-
gazdálkodási hatóságnál és a 
horgászszövetségnél.

(4a) A (4) bekezdés szerinti 
esetben az állami horgászjegy 
díja a Hhvtv. szerinti díjmentes-
ségben nem részesülő személyek 
esetén a mindenkori díj kétsze-
rese, díjmentességben részesülő 
személyek esetén – a gyermek 
horgászok kivételével – az álla-
mi horgászjegy díjának megfe-
lelő összeg. A horgászszervezet 
a (4) bekezdés szerinti jegyvál-
tás tényéről köteles feljegyzést 
készíteni és elszámolásában tájé-
koztatni a horgászszövetséget.

(5) Az engedélyes a kifogott és 
megtartani kívánt, darabszám-
korlátozás alá eső halat horgá-
szat esetén a horogtól való meg-
szabadítás után, rekreációs célú 
halászat esetén a halászeszköz-
ből történő kivétel után a hor-

gászhelyén, vagy a halászhelyén 
azonnal köteles a papíralapú 
fogási naplóba tollal, kitörölhe-
tetlen módon bejegyezni. A meg-
tartani nem kívánt – a fogást, 
vagy a 30/A. § szerinti horgász-
verseny mérlegelésétkövetően –, 
haladéktalanul elengedett halat 
a fogási naplóba nem kell beje-
gyezni.

(5a) A darabszám-korlátozás-
sal nem védett halfajok meny-
nyiségét azok össztömegében 
kifejezve a horgászat vagy a rek-
reációs célú halászat befejezését 
követően, a horgászhely, vagy a 
halászhelyelhagyása előtt kell a 
papíralapú fogási naplóba tollal, 
kitörölhetetlen módon bejegyez-
ni. A megtartani nem kívánt, a 
fogást követően elengedett halat 
a fogási naplóba nem kell beje-
gyezni.

(5b) Ha a 30/A. § szerint beje-
lentett horgászversenyen az ide-
genhonos inváziós halfajok a 
rendező horgászszervezet által 
elszállításra kerülnek, akkor e 
fogásra a fogási napló vezetésére 
vonatkozó szabályokat nem kell 
alkalmazni.

 (5c) A bejegyzést napon-
ta minden alkalommal el kell 
végezni, ha a horgász vagy a 
rekreációs halász a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterüle-
tet napközben elhagyja, majd 
a nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületre visszatérve ugyan-
azon a napon horgászva vagy 
halászva ismét darabszám-kor-
látozással nem védett halfajokat 
fog ki.

17. A halőrzés
1a) A horgászszövetség vagy 

annak halgazdálkodásra jogo-
sultnak minősülő tagszervezete 
által foglalkoztatott hivatásos 
halőr illetékessége a megbízó 
szervezet által hasznosított vala-
mennyi nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületre kiterjed. 

(7c) A hivatásos halőr feladat-
teljesítése során az árvízvédelmi 
töltést – beleértve a forgalomtól 
elzárt területeket is – engedély 
nélkül használhatja.

19/B. A horgászszövetség 
egyes állami feladatok, mint 
közfeladatok ellátására történő 
kijelölése

62/C.§ (1) A horgászszövetség 
e törvény egyéb rendelkezése-
iben meghatározott feladatok 
közfeladatként való ellátása 
mellett 

a) az általa, vagy a tagjának, 
vagy tagszervezete tagjának 

minősülő horgászszervezetek 
által haszonbérelt, illetve hor-
gászati célú halgazdálkodásra 
vagy horgászati célú halterme-
lésre hasznosított állami, vagy a 
többségi állami tulajdonú, nyil-
vántartott halgazdálkodási víz-
területeken (e § alkalmazásában 
a továbbiakban: vízterületek) a 
(2) és (3) bekezdésben, valamint

b) a horgászokra, a rekreációs 
halászokra, valamint a tagjának, 
vagy tagszervezete tagjának 
minősülő horgászszervezetekre 
kiterjedően a (4) bekezdésben

meghatározott közfeladatokat 
látja el.

(2) A vízterületek halállomá-
nyának, életközösségének fenn-
tartása és védelme érdekében 
előírt feladatok:

a) az őshonos halfajok állomá-
nyi védelmének elősegítése, 

b) a nem fogható vagy veszé-
lyeztetett, hasznosítható őshonos 
halfajok és vad típusú fajták 
szaporításának támogatása,

c) az eltűnt őshonos halfajok 
és vad típusú fajták, halállo-
mányok szükség és lehetőség 
szerinti visszatelepítése,

d) halpusztulás esetén a vízte-
rületre jellemző őshonos fajok, 
fajták visszatelepítésének támo-
gatása,

e) a halgazdálkodási hasz-
nosítás keretében végrehajtott 
haltelepítések halegészségügyi 
biztonság és minőség szerinti 
ösztönzése, 

f) a víztest kiszáradásának 
veszélye esetén az őshonos hal-
fajok és más hasznos víziállatok 
mentésének elvégzése,

g) az őshonos halállományt 
veszélyeztető, idegenhonos 
invazív halfajok és halfogyasz-
tó gerinces állatfajok gyérítése, 
riasztása,

(3) A hal élőhelyének védel-
me, a hal természetes táplálék-
szerzésének és szaporodásának 
elősegítése érdekében előírt fel-
adatok:

a) természetes ívóhelyek, 
vermelőhelyek nyilvántartása, 
megőrzése, rekonstrukciója, 

b) új ívó- és vermelőhelyek 
kialakítása,

c) természetes partszakaszok 
megőrzése, helyreállítása,

d) halgazdálkodási kíméleti 
területek kialakítása.

(4) A horgászat és horgásztu-
rizmus, valamint rekreációs célú 
halászat fejlesztése érdekében 
előírt feladatok:

a) a horgász nyilvántartás 
biztosítása, a nyilvántartásba 
vételt, valamint a horgászegye-

sületi tagságot igazoló Magyar 
Horgászkártya kiadása,

b) a rekreációs halász nyilván-
tartás biztosítása,

c) a gyermek és ifjúsági horgá-
szok oktatásának, nevelésének, a 
szervezett horgásztáborok, isko-
lai és horgászszervezeti horgá-
szati szakkörök működtetésének 
koordinációja,

d) a horgászsport versenyek 
általános szabályozása,

e) a halgazdálkodási jogosul-
tak által ellátott halőrzés fejlesz-
tése, a tevékenység összehango-
lása, minőségének fejlesztése,

f) a horgászati és horgásztu-
risztikai szolgáltatások értékelé-
si, minőségbiztosítási rendszeré-
nek kidolgozása és üzemeltetése,

g) a nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületeket érintő 
horgászturisztikai fejlesztési 
igények, lehetőségek felkutatása, 
azok összehangolása.

(5) A horgászszövetség a 
(2)-(3) bekezdésben meghatáro-
zott feladatokat az adott vízterü-
let vonatkozásában a halgazdál-
kodásra jogosult hozzájárulása 
alapján végezheti.

(6) A horgászszövetség közfel-
adat-ellátására vonatkozóan a 
miniszterrel közfeladat-ellátási 
szerződést kell kötni. 

20. A halgazdálkodásból szár-
mazó bevételek

63. § (1) A halgazdálkodásból 
származó bevétel

a) az állami és a turista állami 
horgászjegy díja,

b) az állami halászjegy díja,
c) a halgazdálkodási haszon-

bérleti, valamint vagyonkezelési 
díj,

d) a fogási napló díja,
e) a fogási tanúsítvány díja,
f) a pályázati regisztrációs díj.
(2) Az (1) bekezdés  c) és f) 

pontja szerinti bevétel közpon-
tosított bevétel.

(2a) Az (1) bekezdés a), b) és 
d) pontja szerinti bevétel a hor-
gászszövetség működési bevéte-
le, mint a horgászszövetség köz-
feladatai ellátásának pénzügyi 
fedezetét biztosító bevétel.

(3) A központi költségvetésről 
szóló törvényben, az állami hal-
gazdálkodási feladatok támogatá-
sára évente meghatározott forrást a 
miniszter a következőkre fordítja:

a) halpusztulások megelőzése, 
halpusztulások okainak felderí-
tése és a halpusztulások okozta 
károk elhárítása, továbbá hal-
pusztulás esetén őshonos fajok, 
fajták visszatelepítésének támo-
gatása,

Beszámoló
A Víz – Környezetvédelmi és Halgazdálkodási 
Szakbizottság a 2018. évi munkájáról

Mint mindenki előtt ismeretes, 
2018-ban lejártak a tisztségviselők 
mandátumai, ezért választó köz-
gyűlést tartottunk ez év áprilisá-
ban. Újra választották a küldöttek 
a szakbizottság vezetőit is, akik 
javaslatot tettek a tagjaik szemé-
lyére. Ezt követőn a szövetség 
elnöke felkérte a tagokat az elkö-
vetkezendő 5 évre a szakbizottsági 
munka ellátására, egyben a koráb-
bi tagoknak megköszönve eddigi 
munkáját. 

A Víz – Környezetvédelmi és 
Halgazdálkodási Szakbizottság 
tagjai 2018-2023 év között:

Elnöke: Gura Mihály, nagykállói 
Sporthorgász Egyesület elnöke

Tagjai: dr. Balogh Barna-
bás, r. ezredes, rendőrségi főta-
nácsos (Megyei Rendőr-főka-
pitányság), Szőke Attila, rendőr 
(Nyíregyháza-Érkerti Rendőrőrs), 
Oláh Eszter, természetvédelmi 
mérnök, Tiszadob, Molnár János, 
r. alezredes, Vízirendészeti Rend-
őrőrs, Vásárosnamény, Iski Balázs, 
Vízirendészeti Rendőrőrs, Tokaj

Továbbra is sok munkája volt 
a szakbizottságnak, hiszen a szö-
vetség már több mint 5 ezer hektár 
vízterületen gazdálkodik. Halgaz-
dálkodását a kormányhivatal halá-
szati hatósága által elfogadott 5 
évre szóló üzemtervi előírásnak 
megfelelően végzi. Az üzemterv 
évente 5% halasítási növekményt ír 
elő. Bizottságunk a halőrök mellett 
gyakran részt vesz a telepítéseken, 
és a hal jogszerű kifogását pedig 
folyamatosan összevont rendőri 
intézkedéseket szervezve ellen-
őrzi. A rendőr kollegák nagyon 
készségesek, szívesen segítenek, 
akár ezeken a közös ellenőrzése-
ken, akár a horgászoktól kapott 
„fülesek” alapján is a bejelenté-

seket kivizsgálják. De a megyei 
szövetséghez az irodába és a halőr 
kollegákhoz is gyakran érkezik a 
horgászoktól, halászoktól bejelen-
tés, hogy illetékteleneket látnak a 
vízen hálókat lerakni, vagy hallo-
pást tapasztalnak, stb.

A 2018-as évet összegezve, saj-
nos, folytatódott a több éve tar-
tó aszályos időjárás. A holtágaink 
és tavaink nem tudtak feltöltődni. 
Császárszálláson és Tiszadobon 
legalább 50-100 cm víz csökke-
nés volt tapasztalható. A Halászta-
nyai-csatorna pedig szinte teljesen 
kiszáradt. A vízcsökkenés miatt a 
minősége is romlott, zöld nyálkás 
volt. A Szamos folyón többször 
érkezett szennyeződés Románia 
felől, a Tiszán is többször volt 
kagylópusztulás. Ezeket természe-
tesen jeleztük a Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. 

Császárszálláson 2018-ban is 
folytattuk a törpeharcsa ritkítását a 
lehelyezett törpeharcsa varsákkal, 
és már több mint 50 mázsa törpétől 
szabadítottuk meg a vizet. 

A halőrök segítségével Fesztóry 
Sándor pedig a nagytestű káró-
katona gyérítését végezte, ebben 
az évben igen eredményesen, az 
Alsó- és a Felső-Tiszán. Több mint 
10 egyedet sikerült elejtenie. 

2018-ban halőreinknek meg kel-
lett újítaniuk a rendészeti vizs-
gájukat, ami Miskolcon történt. 
Mindenki sikeres vizsgát tett, az 
egynapos gyakorlati képzés, és az 
otthoni elméleti felkészülést köve-
tően. Több egyesületi halőr is, a 
Szövetség által szervezett időpont-
ban, teljesítette a törvényi feltételt. 

Halőreink 2018-ban is részt 
vettek az immár II. alkalommal 
megrendezett ún. Országos Halőri 
Szakmai Verseny és Találkozó elne-

vezésű rendezvényen, a Szarvas-
Békésszentandrási Holt-Körösön. 
Az idén egy nulladik nappal egé-
szült ki a kétnapos elméleti és 
gyakorlati viadal. A körös-vidéki 
házigazdák célja ezzel az előze-
tes plusz délutánnal többes volt: 
a messzebbről érkezőknek pihe-
nőnapot biztosítani, továbbá egy 
welcome estével összehangolni a 
halőri „hullámhosszokat”, illetve 
olyan előadásokkal előrukkolni, 
amelyek színvonala gyakorlati-
lag szakmai továbbképzésként is 
betudható.

24 csapat mérte össze tudását, 
Szövetségünk csapata a tavalyi 3 
helyről kissé lecsúszva a közép-
mezőnyben végzett. A halőrcsapat 
tagjai: Mile Pál, Molnár József, 
Muhi Gábor, a vezetőjük pedig 
Virág Imre volt. 

A díjátadó ünnepség nyitánya-
ként dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke mondott köszönetet a hal-
őröknek a szolgálatban teljesített 
mindennapi helytállásukért, amely 
nélkül – mint hangsúlyozta – nem 
állhatna stabil lábakon hazánk leg-
nagyobb hálózatos felépítésű civil 
szervezeteként a magyar horgász-
társadalom. Beszédében előrevetí-
tette, ennek elismeréseként a jövő-
ben további fejlesztési célú forrá-
sokra számíthat a halőri ágazat.

2018-ban is számos eszközzel 
támogatta a MOHOSZ a halőr-
zést. Ebben az évben egy új Toyota 
terepjárót vehettek át halőreink, a 
Megyei Szövetségnek 30 % önerőt 
kellett befizetnie. Így már 3 új gép-
járművel rendelkezünk. Erre az 
autóra is, az előző kettőhöz hason-
lóan gépjármű használati szerződést 
kötött megyei Szövetségünkkel a 

MOHOSZ, 5 éves határozott időtar-
tamra. Ennek lejártával kezdemé-
nyezhetjük a gépjárművek marad-
ványértéken történő megvételét. 

Folyamatban van még az idei 
eszközbeszerzési pályázat, melyen 
éjjellátót, szonárt, hőkamerát, és 
csónakmotort igényelt a szövetség, 
a hatékonyabb ellenőrzés céljából.

Ellenőrzéseknél maradva az 
alábbiakról számolhatok be: 

2018-ban összesen 140 fővel 
szemben tettünk feljelentést a 
halászati hatóságnak. A kisza-
bott figyelmeztetés és pénzbírság 
mellett az állami horgászjegyek 
is bevonásra kerültek 3 hónap-
tól 3 évig terjedő időszakra, vala-
mint állatkínzás vétsége miatt 1,8 
hónap letöltendő börtönbüntetés is 
kiszabásra került. Állami halász-
jegyek is kerültek bevonásra, a 
pénzbírság megfizetésén túl. A 
NÉBIH munkatársai is többször 
jártak megyénkben, több alkalom-
mal figyelmeztetéssel, de még több 
alkalommal feljelentéssel szüntet-
ték meg a szabálytalankodást. 

Az ellenőrzéseken túl, a szak-
bizottság munkáját a telepítések 
ellenőrzése, kísérése képezi. Szá-
mos esetben a szövetségi telepíté-
seken részt vettünk. A halasításo-
kat több alkalommal ellenőrizte a 
halászati felügyelő úr is. 

További szakbizottsági feladat 
még ebben az évben egy közös 
decemberi (ünnep előtti) Tisza 
és vízrendszerén való ellenőrzés 
lebonyolítása, és felkészülés a téli 
halvédelemre.

Gura Mihály
Víz – Környezetvédelmi és

Halgazdálkodási Szakbizottság 
elnöke

Az elnökség decemberi ülésen elfogadta a Víz – Környezetvédelmi 
és Halgazdálkodási Szakbizottság beszámolóját

II. Országos Halőri Szakmai Találkozó
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2018. október 4-én üzemterv 
szerinti kétnyaras ponty telepítést 
végeztünk a Megyei Horgász Szövet-
ség kezelésében lévő Alsó- és Felső-
Tisza vízrendszerébe, Tiszabercel, 
Tuzsér és Vásárosnamény hely-
színi kihelyezésekkel, továbbá 
a Kraszna Kocsordnál, a Szamos 
Tunyogmatolcsnál, míg a Túr 
folyók Sonkádnál gyarapodnak 
kétnyaras Ponty állománnyal. 
A Mátyusi Rózsás-holtágba és a 
Király-ér Selypes-ér vízterületekbe 
is kétnyaras ponty került, az üzem-
tervi előírásoknak megfelelően. 
Kihelyezésre kerül összesen: 6.086 
kg potyka.

2018. október 17-én üzemterv 
szerinti kétnyaras pontyot telepí-
tettünk a Megyei Horgász Szövet-
ség kezelésében lévő Alsó Tisza 

vízrendszerébe, Tiszabercel, Timár 
és Tiszalök helyszíni kihelyezéssel, 
továbbá a Keleti-főcsatornába 
Tiszalöknél. Kihelyezésre kerül 
összesen: 2.191 kg kétnyaras ponty.

2018. október 20-án 1.135 kg 
üzemterv szerinti kétnyaras ponty-
telepítés volt a Megyei Horgász Szö-
vetség kezelésében lévő Alsó-Tisza 
vízrendszerébe, Tiszaberceli kihe-
lyezéssel, továbbá 100 kg három-
nyaras pontytelepítés szintén 
üzemterv szerint a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. 

2018. október 29-én üzemter-
ven felüli kétnyaras compó tele-
pítést végztünk a kezelésünkben 
lévő Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba. Kihelyezésre kerülő meny-
nyiség: 100 kg.

Telepítések
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Ezúton kérjük önöket, hogy 
a 2018. évben kiállított állami 
horgászjegyek és fogási naplók 
esetében ezek leadását már ne 
a HHJNy – Horgászok és Hor-
gászjegyek Nyilvántartása rend-
szerben (régi SZÁK rendszer) 
adják le, és azok adattartalmát 
ne a HFNY (Halfogások Nyil-
vántartása rendszerben) rögzít-
sék. Ezeket az adatokat majd 

a HORINFO rendszer új álla-
mi horgászjegy és fogási napló 
nyilvántartó rendszerébe kérjük 
rögzíteni, amelynek fejlesztése 
és tesztelése folyamatban van. 
A leadott fogási naplókat kérjük 
addig elkülönítve megőrizni és a 
program indulását követően az új 
rendszerben rögzíteni!

Kovács Ákos István,  
halgazdálkodási szakügyintéző

Tisztelt Forgalmazók!

A Sporthorgász Egyesületek  
Sz.-Sz.-B. megyei Közhasznú  

Szövetsége 2019. évi jegyárai

A MOHOSZ Országos Ren-
dezvény- és Versenynaptára

(A MEgyE hoRgÁSZAIt éRIntő)
Országos kiemelt rendezvények
02. 07–10  XXV. FeHoVa Szakkiállítás – Budapest, Hungexpo 
03.20  III. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferen-

cia – Tiszafüred
09.19–20  III. Országos Halőri Szakmai Verseny és Találkozó (a helyszín 

később kerül kijelölésre) 
Úszós versenyek
05.30–06.02  LVI. Országos Egyéni Horgász Bajnokság, elődöntő – Debre-

cen, Látóképi-víztározó 
06.22  Kelet-Magyarországi Fogyatékkal élők Horgász Kupa – 

Mezőkövesd, Hoór-völgyi-víztározó
07.05–07  XLII. Női Országos Bajnokság, 1.–2.–3. forduló – 

Balatonújlak, Mária-csatorna
07.12–14  LIV. Utánpótlás Országos Bajnokság, 1.–2.–3. forduló – U25 

Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza U15-20 Kunhegyes, Nagy-
kunsági-főcsatorna

07.19–21  XVII. Veterán -III. Masters -XIII. Mozgáskorlátozottak Orszá-
gos Bajnokság, 1.–2.–3. forduló -Kunhegyes, Nagykunsági-
főcsatorna

08.23–25  XLII. Női Országos Bajnokság, 4.–5.–6. forduló - Bogyiszló, 
Holt-Duna

08.28–30  LIV. Utánpótlás Országos Bajnokság, 4.–5.–6. forduló – U25 
Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza U15-20 Kunhegyes, Nagy-
kunsági-főcsatorna

09.13–15  XVII. Veterán – III. Masters – XIII. Mozgáskorlátozottak 
Országos Bajnokság, 4.–5.–6. forduló – Kunhegyes, Nagy-
kunsági-főcsatorna

09.19–22  LVI. Országos Egyéni Horgász Bajnokság, döntő – Szolnok, 
Alcsi-szigeti Holt-Tisza

09.28–29  LVI. Tagszövetségi Horgász Csapatbajnokság – Szeged, 
Maty-ér

10.04–06  XXVII. Klubcsapat Országos Bajnokság – Szeged, Maty-ér
Pergető-, műlegyező- és casting versenyek
05.12 XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 1. forduló – Orfű
06.16  XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 2. forduló – 

Szabolcs veres mart, Rétközi-tó
07.21  XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 3. forduló – 

Tiszaroff, Tisza
09.14–15  XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság, 4.–5. forduló – 

Kulcs, Duna

b) őshonos halállományt veszé-
lyeztető, tájidegen vagy invazív 
halfajok és halfogyasztó gerinces 
állatfajok gyérítése, riasztása,

c) védett vagy veszélyeztetett 
hasznosítható őshonos halfajok, 
más hasznos víziállatok szaporítá-
sa, visszatelepítése,

d) természetes ívóhelyek, 
vermelőhelyek megőrzése, 
rekonstrukciója,

e) új ívó- és vermelőhelyek 
kialakítása,

f) természetes partszakaszok 
megőrzése, helyreállítása,

g) halgazdálkodási kíméleti 
területek kialakítása, illetve

h) az állami halőrzés támogatá-
sa, fejlesztése,

i) a halgazdálkodás hatósági, 
igazgatási, ellenőrzési és állami 
halőrzési feladatainak támogatása,

j) halgazdálkodási tárgyú tan-
könyv-, szakkönyv- és folyóirat-
kiadás támogatása,

k) gyermek és ifjúsági horgá-
szok továbbképzése, iskolai hor-
gászati szakkörök és táborok szer-
vezése, iskolai horgászati képzési 
segédanyagok készítése, TÖRÖL-
TE 3630

l) horgászturizmus fejlesztése, 
TÖRÖLTE 3630

m) horgászat megismertetése, 
népszerűsítése érdekében tartandó 
rendezvények, illetve a horgász-
versenyek és a versenysport támo-
gatása, TÖRÖLTE 3630

n) magyar halászati hagyomá-
nyok és kultúra megismertetése, 
népszerűsítése érdekében tartandó 
rendezvények támogatása,

o) halételek és halfogyasztás 
népszerűsítése, az ezek érdekében 
tartott rendezvények és a tudatfor-
málás támogatása,

p) a 62. § szerinti testület műkö-
désének támogatása,

q) a halgazdálkodás és a horgá-
szat miniszter által alapított kitün-
tetései adományozásának támoga-
tása,

s) a halfogyasztást ösztönző 
nemzeti program kialakítása, hal-
ra, haltermékre, halkereskedelem-
re vagy halból készült ételekre 
vonatkozó nemzeti minőségrend-
szerek, illetve védjegyek támo-
gatása,

t) halat, horgászatot, valamint 
halászatot bemutató muzeális 
gyűjtemények, illetve bemutató 
intézmények, épületek, létesítmé-
nyek létrehozásának támogatása,

u) halat, horgászatot, valamint 
halászatot ábrázoló művészeti 
alkotások létrehozásának támoga-
tása,

v) halgazdálkodási és halvédel-
mi kutatások támogatása,

w) a halgazdálkodási szakpoliti-
kát meghatározó nemzetközi szer-
vezetekben Magyarország tagsá-
gának támogatása,

x) nyilvántartott halgazdálko-
dási vízterület tulajdonjogának 
kiemelt halgazdálkodási vagy hal-
védelmi érdekből, adásvételi szer-
ződéssel állami tulajdonba történő 
átruházása,

y) horgászattal, halgazdálko-
dással kapcsolatos ismeretter-
jesztés, tudatformálás támoga-
tása.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja 
szerinti bevétel a halgazdálko-
dási hatóság bevétele, amelyet a 
halgazdálkodási nyilvántartások 
karbantartására, fejlesztésére 
fordít.

(5) A horgászszövetség a (2a) 
bekezdésben meghatározott 
bevételét kizárólag a követke-
zőkre fordíthatja:

a)a közfeladatai ellátását érin-
tő nyilvántartott halgazdálkodá-
si vízterületeken és vízpartokon 
a halgazdálkodásra jogosult 
horgászszervezetek esetében 

aa) halpusztulás esetén ősho-
nos fajok, fajták visszatelepíté-
sének támogatása,

ab) őshonos halállományt 
veszélyeztető, tájidegen vagy 
invazív halfajok és halfogyasz-
tó gerinces állatfajok gyérítése, 
riasztása, az ökológiai célú, sze-
lektív halászat országos, készen-
léti jellegű biztosítása,

ac) védett vagy veszélyeztetett 
hasznosítható őshonos halfajok 
szaporítása, visszatelepítése,

ad) természetes ívóhelyek, 
vermelőhelyek megőrzése, 
rekonstrukciója,

ae) új ívó- és vermelőhelyek 
kialakítása,

af) természetes partszakaszok 
megőrzése, helyreállítása,

ag) halgazdálkodási kíméleti 
területek kialakítása,

ah) halőrzés támogatása, fej-
lesztése,

ai) halgazdálkodási vízterület 
és a vízpart természeti környeze-
tének, állami, vagy horgászszer-
vezeti tulajdonban álló, illetve 
horgászszervezet által hasznosí-
tott épített környezetének, inf-
rastruktúrájának és szolgáltatá-
sainak fenntartási támogatása, 
fejlesztése,

aj) horgászati célú halgazdál-
kodási szaktanácsadás igénybe-
vételének támogatása,

ak) halgazdálkodási és halvé-
delmi kutatások és kutatás-fej-
lesztések támogatása;

b) központi ügyvitele, vala-
mint a tagjának, vagy tagszerve-

zete tagjának minősülő horgász-
szervezetek esetében

ba) országos horgász utánpót-
lás-nevelési és oktatási program 
fenntartása és fejlesztése, ennek 
keretében horgászati szakkörök 
és horgásztáborok szervezése, 
támogatása,

bb) a horgászat és a halak 
megismertetése, népszerűsítése 
érdekében tartandó rendezvé-
nyek támogatása,

bc) a magyar halételek és 
halfogyasztás népszerűsítése, 
az étkezési célú halfeldolgozás 
helyes technikájának megismer-
tetése érdekében tartott rendez-
vények és a tudatformálás támo-
gatása,

bd) a horgász versenysport 
koordinációs és országos sport-
ági szakszövetségi feladatainak 
ellátása, a szervezett horgász-
versenyek támogatása,

be) horgászati és halgazdálko-
dási tárgyú kiadványok, iskolai 
és horgászszervezeti horgászati 
képzési segédanyagok, vizsga-
anyagok kiadásának, elkészíté-
sének támogatása,

bf) halat, horgászatot ábrázo-
ló művészeti alkotások létreho-
zásának támogatása,

bg) halat, horgászatot bemuta-
tó gyűjtemények, létesítmények 
létrehozásának támogatása,

bh) az egységes horgászinfor-
matika és ügyvitel kialakításá-
nak, a Magyar Horgászkártya, 
az állami horgászjegy, a turista 
állami horgászjegy, az állami 
halászjegy kiadásának, valamint 
a horgász nyilvántartásba vétel 
és az állami horgászvizsga lebo-
nyolításának támogatása,

c) a közfeladat-ellátási szer-
ződésben meghatározott egyéb 
feladatok ellátása.

63/A. § A halgazdálkodási 
hatóság a 63. § (1) bekezdés e) 
pontja szerinti díjbevételéről és 
annak a 63. § (4) bekezdésében 
meghatározott felhasználásáról 
a tárgyévet követő év június 
30-ig a miniszter részére rész-
letes szakmai és költségvetési 
beszámolót készít.

63/B. § A horgászszövetség a 
63. § (1) bekezdés a), b) és d) 
pontja szerinti bevételéről és 
annak a 63. § (5) bekezdésében 
meghatározott felhasználásáról 
a tárgyévet követő év június 
30-ig a miniszter részére rész-
letes szakmai és költségvetési 
beszámolót készít.

21. A halgazdálkodási ható-
ság által alkalmazható jogkö-
vetkezmények

65/A. § A halgazdálkodá-
si hatósági eljárás keretében 
elkobzott, ideiglenesen vissza-
tartott vagy tulajdonosa által 
hátrahagyott horgászkészséget, 
halászeszközt, egyéb eszközt – 
ha az erről szóló döntés vég-
legessé válásának vagy a hát-
rahagyott eszköz elkobzásának, 
ideiglenes visszatartásának vagy 
megtalálásának időpontjától 
számított hat hónapon belül nem 
jelentkezik érte tulajdonosa – a 
halgazdálkodási hatóság köte-
les hasznosításra felajánlani az 
eljárásban érintett halgazdálko-
dásra jogosult részére, valamint 
a felajánlás elfogadása hiányá-
ban jogosult megsemmisíttetni 
vagy a tulajdonos nevében és 
helyettrendelkezni vele.

(2) A halgazdálkodási hatóság 
halgazdálkodási bírságot szab ki 
a halgazdálkodási vízterülettel 
érintett ingatlan tulajdonosára, 
használójára, ha a halgazdálkodási 
szolgalmi jog gyakorlását jelentős 
mértékben akadályozza.

(3) A (2) bekezdés alkalma-
zásában jelentős mértékűnek 
minősül az akadályozás, ha a 
halőrzéssel, a haltelepítéssel, a 
halállomány védelmével kapcso-
latos feladatok ellátását akadá-
lyozza, illetve az arra egyébként 
jogosult személy horgászatát 
akadályozza.

(4) A halgazdálkodási hatóság 
halgazdálkodási bírságot szab ki 
arra a halgazdálkodásra nem 
jogosult természetes vagy jogi 
személyre, aki halgazdálkodá-
si vízterületen halgazdálkodási 
tevékenységet folytat, ideértve 
különösen a horgászat lehető-
vé tételét állami horgászjegy és 
horgász fogási napló vagy turis-
ta állami horgászjegy és fogási 
napló nélkül, továbbá a jogosu-
latlan haltelepítést. 

(5) A halgazdálkodási bírság 
legkisebb összege ötvenezer 
forint, legmagasabb összege 
ötmillió forint.

r) a halgazdálkodási hatóság 
által jóváhagyott hatályos hal-
gazdálkodási tervben meghatá-
rozott – az adott halgazdálko-
dási vízterület specifikus adott-
ságainak megfelelően kialakított 
– helyi horgászrendi előírásokat 
megsértő;

s) nem nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületbe halat tele-
pítő, személlyel szemben

Tiszai felnőtt éves  494 fkm-638 fkmig; 638-758 fkm-ig és 
vízrendszere

21 000

Tiszai kedvezményes éves 17 000

Tiszai felnőtt napi 1 200

Tiszai felnőtt heti 5 000

Tiszai kedvezményes heti 4 000

Tiszadobi felnőtt éves 22 000

Tiszadobi kedvezményes éves 17 000

Tiszadobi felnőtt napi 1 200

Tiszadobi felnőtt heti 6 000

Alsó Tiszai csatornák (Halásztanya) felnőtt éves 5 000

Alsó Tiszai csatornák (Halásztanya) felnőtt napi 600

Mátyusi Rózsás holtág felnőtt éves 7 000

Keleti övcsatorna (Vájás)  felnőtt éves 3 000

Keleti övcsatorna (Vájás)  felnőtt napi 400

Császárszállás felnőtt éves 33 000

Császárszállás felnőtt éves éjjel-nappal 44 000

Császárszállás kedvezményes éves 27 000

Császárszállás kedvezményes éves éjjel-nappal 35 000

Császárszállás felnőtt napi 2 200

Császárszállás felnőtt éjszakai 3 300

Császárszállás felnőtt heti 10 000

Császárszállás kedvezményes éves 1 botos 17 000

Császárszállás ifjúsági napi 1 200

Oláhréti tápcsatorna felnőtt éves 6 000

Oláhréti tápcsatorna felnőtt napi 600

Megyei Gyerekjegy éves 3 500

Megyei gyerekjegy napi 400

Tiszai rekrációs halászjegy (3 db szélvarsa+ emelőháló) 60 000

Tiszai rekreációs halászjegy emelőhálóra 30 000
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Fesztóry Sándor 
kormorán gyérítése (Sajnos 
50-60-as csapatok repkednek a 
Tisza mentén.)

Tiszán fogta Komorónál 
Révész Sándor 8 kg-os süllőt. A 
hal élő küszre kapott, fenekes 
módszeren.

Páros 
csukafogó.
Párás, ködös, enyhén hűvös őszi 
időben huszonhárom felkészült 
horgász-páros kezdte meg a rab-
lóhalak üldözését a vízen és a víz-
partról a rakamazi Nagy-Morotván. 
A vetélkedésen minden rablóhal 
beszámított az eredménybe, mégis 
szinte mindenki csukát fogott.

Megyénkbe is 
jutottak MOHOSZ-

nyeremények
Mint ismert, nyereményjáté-

kot hirdetett a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
a horgászkártya-regisztráció 
ösztönzése érdekében. A nem-
régiben megtartott sorsoláson 
a megyénkből 10 ezer forint 
értékű horgászcikk-utalványt 
nyert: Cseszlai Máté (Bátorli-
get, Vasas HE), Farkas László 
György (Fehérgyarmat, Tégla-
gyár Üzemi HE), Vincze Márk 
(Tiszatelek, Császárszállás HE).

Nádvágás a Bujtoson. A nádvágás ideje rendszerint novem-
bertől februárig tart. Az elmúlt szombaton Nyíregyházán a Bujtosi–
tavaknál is megkezdték a NyírVV munkatársai a nád vágását.  Fotó: M. 
Magyar LászLó

Átvette. Fesztóry Sándor 
MOHOSZ alelnök, a megyei szövet-
ség igazgatója ünnepélyes keretek 
között Nagy István agrármininszter 
jelenlétében vehette át horgászkár-
tyáját dr. Szűcs Lajostól, a MOHOSZ 
elnökétől.

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik a 
2017. évi adójuk 1%-át a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
Megyei Közhasznú Szövetsége 
számára ajánlották fel. A befolyt 
205 303 Ft-ot a horgásztábo-
rok rendezési, a Villantó újság 
megjelenítési költségeinek egy 
részére, továbbá működési költ-
ségre fordítottuk. 
1%-os felajánlásukat a jövő-
ben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk:

19207119-1-15

Sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánunk 
mindnyájuknak!  
És ezúton köszönjük 
egész évi  
munkájukat,  
együttmű- 
ködésüket.

Kedves 
Horgásztársak!

A Megyei Horgász 
Szövetség 
elnöksége és 
dolgozói

Tisztelt Horgásztársak!
Nemsokára búcsúztatjuk a 2018-

as évet, az ajtón immár 2019 kopog-
tat (vagy esetleg mire kézhez veszik 
a lapot, már el is kezdődött az új 
esztendő). Az évvégén ideje szá-
mot vetni az elvégzett munkáról, 
átgondolni dolgainkat, mi az, amit 
sikerült jól elvégezni és mi az, amit 
lehetne esetleg jobban is. 

Azt hiszem, nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy 2018 szintén olyan 
változásokat hozott a horgásztár-
sadalom életében, ami mellett meg 
kell állnunk egy pillanatra. Talán 
a legtöbbet emlegetett mondhatni 
forradalmi változás az ún. Horgász-
kártya bevezetése volt/lesz, hiszen 
2019 évtől márcsak ennek a birto-
kában fogunk tudni Állami horgász-
jegyet váltani, horgászni. Tudom, 
hogy nem lesz zökkenőmentes az 
átmenet, ezért ezúton is kérném a 
tisztelt horgásztársak megértését és 
türelmét! Ez jóval több munkával 
járt, mint amennyit a külvilág ebből 
láthatott, hiszen a horgász regisztrá-
cióhoz meg kellett újítani az infor-
matikai rendszerünket is, amelyhez 
a MOHOSZ hathatós segítséget 
nyújtott. Továbbá fel kellett készí-
teni azt a közel 80 forgalmazási 

pontot is, ahol a horgászregisztráció 
majd az állami horgászjegy váltás 
az új rendszerben megtörténhet. 

A változás nem ok nélkül történt. 
Mindamellett, hogy a horgászkártya 
birtokosa egy sor kedvezményt vehet 
igénybe (kedvezményes telefoncso-
mag, balesetbiztosítás) reméljük, 
hogy néhány éven belül megszűn-
het majd az otthon felejtett hor-
gászokmány problémája is, hiszen 
a bankkártya méretű horgászkártya 
– mely könnyedén megfér majd 
a pénztárcában egyéb kártyáinkkal 
együtt – fogja tartalmazni néhány 
éven belül a halfogásra jogosító 
okmányokat, információkat. 

Aztán itt van a halgazdálkodá-

si törvény módosítása is, melyet 
december elején fogadott el a Par-
lament és több mint száz ponton 
módosul a 2013 évi CII. törvény 
2019 január 1-től, és el kell mon-
danom ehhez kapcsolódóan, hogy 
olyan módosításokat sikerült tör-
vénybe iktatni, amelyek messzeme-
nően a horgász érdekeket képvise-
lik. Nem akarok most ennek rész-
leteiben belemenni, hiszen részle-
tesebben foglalkozunk ezzel lapunk 
hasábjain egy másik cikkben, akit 
érdekel, elmélyedhet benne. 

2018-ban is eredményesen kép-
viseltük a megyei érdekeket a 
MOHOSZ-ban, melynek eredmé-
nyeként további olyan eszközökre 
sikerült szert tenni, amelyek a hal-
őrzés hatékonyságát tovább javítják. 
Gépjárműparkunkat egy speciálisan 
felszerelt Toyota terepjáróval fej-
leszthettük, valamint rendelkezünk 
most már olyan nagy felbontású hal-
radarral is, amellyel akár a víz alá 
rejtett orvhalászeszközök is detek-
tálhatóak, nem beszélve a szintén 
pályázaton nyert nagyteljesítményű 
hőkameráról, amellyel akár 2000 
méterről is észlelni lehet a tilosban 
járókat. 

Folytatás a 5. oldalon

Tisztelt Horgásztársak!

Örömmel jelezzük, hogy a 
Magyar Közlöny december 19-i, 
205. számában kihirdetésre került 
a december 12-én, az Országgyű-
lés által elfogadott 2018. évi CXI. 
törvény az egyes agrárszabályozási 
tárgyú törvények módosításáról. 

A 14. címben a halgazdálkodás-
ról és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény (Hhvtv.) – átfogó 
– módosításáról olvashatunk. A tör-
vény, illetve a törvénymódosítás – 
egyes, bírságolási ténymegállapító 
rendelkezések kivételével – 2018. 
december 31-én lép hatályba.

A fentiek értelmében így a tör-

vénymódosítás hatályba lépésével 
megegyező napon, 2018. decem-
ber 31-én hatályba lép a decem-
ber 7-én megkötött AM-MOHOSZ 
közfeladat-ellátási szerződés is. 

Érdemes lapunk mellékletében 
ismertetett változásokat elolvasni, 
mert sok újdonságot tartalmaz!

(11–15. oldal)

Forradalmi változásokat 
hozott a 2018-as év

Módosult a Halgazdálkodási Törvény!

Ami a 2018-as év fotói közül kimaradt
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