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Ülésezett az elnökség
A vírushelyzet szabályait betartva találkozott az elnökség az év utolsó ülésén. 
A napirendek keretében az ügyvezető igazgató tájékoztatást adott a két ülés 
között végzett munkáról, amit a szakbizottságok éves tevékenységéről szóló 
beszámolók követtek. Sor került a szövetség kezelésében lévő vízterületek 
2021. évi jegyárainak megállapítására.

APA ÉS FIA
Tanyi József és fia, Ádám a Nyírteleki HE tagjai. Ők maguk sem 

gondolták, hogy ilyen jól kezdik az évet, hisz január első napjaiban a 
Kadarcsi horgásztavon igazán melléjük szegődött a szerencse.
1. Peca januárban? Álmodni sem mertük volna...
2. 2021 első hala. Kereken 10 kg-os koi-tükör-tő ponty keverék

Nem állt meg az élet! 
A nyírteleki Greskó Zoltán  

85 cm-es süllője.

Tizenkilenc csapat 
mérte össze tudását az 

Apagyon rendezett megyei 
pergetőversenyen.

Köszöntő
Tisztelt Horgásztársak!

Ismét egy évvel öregebbek 
lettünk és bátran kijelenthetem, 
hogy rendkívüli év volt a tava-
lyi. Nemcsak a horgász szerveze-
tek, hanem egész Magyarország 
számára is. A kialakult Covid-19 
járvány nem várt nehézségek elé 
állított mindenkit, és meghatároz-
ta a magyar emberek hangulatát. 
Szerencse a szerencsétlenségben, 

hogy a horgászat, mint szabadidős 
tevékenység, nem került jelentős 
korlátozás alá. Szabadon hódolhat-
tunk, hódolhatunk szenvedélyünk-
nek, bár a megváltozott szabályok, 
szokások a vízpartra is elkísérnek 
bennünket. 

Mindennapos lett a szájmaszk 
viselése, és az olyan jól meg-
szokott beidegződéseinket is el 
kellett hagynunk, mint például a 
kézfogás. Ennek ellenére horgász 
szempontból nagyon jó évet zár-
tunk, a gyerekeket is beleértve a 
megyében a horgászlétszám elérte 
a 27 ezer főt. Olyan kormányzati 
intézkedések is születtek, amelyet 
soha nem fogok elfelejteni, mert 
például az intervenciós haltelepí-
tés példanélküli módon bővítette 
a megye és az ország halállomá-
nyát. Annak ellenére, hogy csak 
az állami tulajdonú vizek részesül-
hettek ebből az adományból, nem 
lehetünk elégedetlenek, hiszen a 
megye azon természetes vizeibe, 
amelyek szövetségi kezelésbe 
vannak – gondolok itt a Tiszára 
és mellékfolyóira –, mintegy 100 
millió forint értékben tudtunk halat 
telepíteni. Elmondható tehát, hogy 
mióta a világ világ, még soha senki 
ennyi halat nem telepített!

Azonban a munka az élet más 
területein sem áll meg, sőt, gőzerő-
vel folyik. Mire a kedves olvasó e 

sorokat olvassa, már el is indult a 
HORINFO rendszeren belül a terü-
leti engedélyek online értékesítése, 
kiváltva ezzel a korábbi papírala-
pút. A technika fejlődése már csak 
ilyen, 30-40 évvel ezelőtt még 
mobiltelefonra sem nagyon gon-
doltunk, ma pedig már a minden-
napjaink része, és némi iróniával 
azt is kijelenthetem, hogy a horgá-
szathoz is nélkülözhetetlenné vál-
va szinte már halfogásra jogosító 
okmányként is felfogható, hiszen 
a területi engedélyünket most már 
a mobiltelefonon is eltárolhatjuk. 

Itt szeretnék emlékeztetni a 
sokak által nem értett horgászre-
gisztráció és horgászkártya hasz-
nosságára, ugyanis a regisztráció 
során minden horgász kapott egy 
virtuális fiókot is, ami arra hiva-
tott, hogy a különböző jogosultsá-
gait (például területi engedélyek) 
tárolja.

Mivel pedig a horgászkártya 
immár a halfogásra jogosító okmá-
nyok között jogszabályi szinten 
szerepel, arra kérem a Tisztelt Hor-
gásztársakat, hogy ne felejtsék azt 
otthon! 

Végül engedjék meg, hogy min-
denkinek kívánjak vírusmentes, de 
halfogásban gazdag új évet, minél 
több és minél eredményesebb hor-
gászatot!

Virág Imre elnök

Minden kedves 
horgásztársunknak 

egészségben és 
eredményekben 

gazdag boldog új 
esztendot kívánunk! 
Görbüljön a bot!

"

Ez egy Vas megyéből indított kezdeményezés, amelyet minden 
vízparton komolyan kellene venni

Hajnal Norbert
Gávavencsellő, János-tó, Hajó-
kikötő.

Marjay Károly
egyik őszi csukája Tiszalökről.

Megfogtuk egymást
Az év első halával megfogtuk 
egymást – azaz én megfog-
tam őt twich-elve wobblerrel, 
aztán ő is megfogott engem a 
wobblerrel... Nevettünk egy jót, 
B.Ú.É.K.-kot kívántunk egymás-
nak és mindenki ment a dolgára 
utána vidáman... Pál Varga

Végre nem csak az apraja 
jött Kormány Zoltánnak. Nádvágás Rakamazon.

Elbúcsúztunk
Cormoran STE. nevében nem-
régiben elbúcsúztunk Villás 
Gyula bácsitól, a horgászat és 
a rakamazi Nagy-Morotva sze-
relmesétől. 87 évének sok szép 
napját töltötte a vízparton – 
nyugodjon békében!

Tiszalök,  
Kenyérgyári-holtág

A természet az egyik legnagy-
szerűbb ajándék, amit kaptunk. A 
lágyan hullámzó zöld rétek, az 
erdők, a fák; a kék ég; a csípős, 
hideg szél; a forró napsütés; a 

fehér hótakaró. Ezek mind kivé-
teles dolgok, amelyeket meg kell 
becsülnünk, és én végtelenül hálás 
vagyok a természet eme csodáiért. 
Az év első kerékpározása a csodás 
természetbe, a friss levegőn.

Szikszai Attiláné

Új élőhelyükön
Késő ősszel ismét 1.000 

db ponty új élőhelye lett 
a Székely-Őzetanya Hor-
gásztó! Saját neveldénk 
lehalászása után 700 db 
7-15 kg közötti ponty, 
valamint 300 db 5 kg-os 
átlagsúlyú, spanyol min-
tázatú ponty került áthe-
lyezésre!

2021. év első hala 
számomra. Kereken 
10 kg-os koi-tükör-tő 
ponty keverék

Peca januárban 
Álmodni sem 
mertük.

2020. november 25-én a hideg ellenére sikeres csukahorgászat-
ban volt része a Rétközi-tavon Szilágyi Imrének és Göcs Kriszti-
nának. 

Csuka hidegben

A természet csodája
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Szolunáris naptár

Visszaengedték 
az elkobzott halakat

Szövetségi telepítések

A horgászok előszeretettel 
használják, lapunkban és 

naptárunkon évről évre talál-
kozhatnak vele.

A tengerek mellett élő emberek 
számára ősidők óta ismert, hogy 
a nap és a hold együttes vonze-
reje idézi elő az apályt, illetve a 
dagályt. Ezt a jelenséget nem érzé-
kelhetjük mi, emberek a belvize-
ken, folyókon, de bizonyított tény, 
hogy a halak igenis érzékenyen 
reagálnak erre az egyesített vonz-
erőre, méghozzá úgy, hogy megnő 
vagy csökken a kapókedvük, azaz 
az étvágyuk. Ez a jelenség nem 
annyira szembetűnő, mint a tenge-
reken, de az édesvízi halaknál sem 
hagyható figyelmen kívül. Az az 
igazság, hogy a halak kapókedvére 
sok más tényező is hatással van, s 
ezek különböző kombinációja igen 
jó eredményt hozhat a horgászat-
ban, de teljes sikertelenséget is.

A szolunáris táblázatot egy fran-
cia ichtiológus (tudós, halszakértő) 
harminc évi megfigyelései alapján 
állította föl, Észak-Amerikában 
kísérve figyelemmel a halak reagá-
lását a nap-hold változó fázisaiban.

Vannak részünkre ismert és 
ismeretlen tényezők (faktorok), 
amelyek valamilyen módon kihat-
nak a halak étvágyára, kapókedére.
Ilyenek például:
–  vízállás (magas, alacsony),
–  a víz tisztasága (átlátszóság, 

szennyezettség stb.),

–  megvilágítás (derûs-borús),
–  napszakok (reggel-nappal-

estefelé, félhomály, sötétedés),
–  apadás, áradás, stagnálás,
–  évszakok (tavasz-nyár-ősz-tél),
–  szélfúvás (iránya, erőssége),
–  légnyomás (esése, emelkedése),
–  légköri frontbetörések, átvonulá-

sok (hideg, meleg, frontbetörés-
mentes napok),

–  a víz oldott oxigéntartalma,
–  a víz hőfoka,
–  a horgon levő csali, csalétek,
–  a horgászvíz nyugalma (halász-

orvhalász tevékenység, tiltott 
eszközök alkalmazása),

–  a horgászhely kiválasztása (az 
adott vízterület ismerete a hor-
gász részéről).
Ezek az ismert (úgy-ahogy!) 

tényezők egy egész tanulmányt 
igényelnek, amit nekünk, hor-
gászoknak az irodalomból, de 
főleg tapasztalatokból kell meg-
tanulnunk. Ez a több évtizedes 
tapaszatalatok alapján horgászás-
sal, megfigyeléssel sikerül is, 
kinek-kinek a képességéhez mér-
ten. 

A több évtizedes megfigyelések, 
följegyzések szerint a szolunáris 
táblázat szerinti fogás hozzávető-
leg hatvan százalékban vált be. 
Voltak esetek, amikor teljes mér-
tékben „igazodtak” a halak a táb-
lázathoz, de olyan napok is, ami-
kor pont ellenkezőleg viselkedtek, 
akár jó, akár rossz fogást jelzett a 
szolunáris táblázat.

A snecinek nézett negyven-
hét balin már visszanyer-

te a szabadságát.

Az elmúlt hetekben két tucat 
horgászboltban is ellenőrzést tar-
tott a Nébih ÁHSZ, az ellenőrzé-
sek során több száz csalihalnak 
szánt, igazolatlan eredetű ezüst 
kárászt, keszeget, bodorkát és 
egyéb halat foglaltak le a halőrök 
– olvasható a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal közlemé-
nyében.

Az ellenőrzésekkor kirívónak 
számított annak a váci horgász-
boltnak az esete, ahol összesen 
száznegyvenöt hal került elő, köz-
tük negyvenhét, 5-10 cm körüli 
balin. Az eljárás során kiderült, 
hogy a halak a Duna vízterületé-
ről, horgászfogásból származnak, 
és az azokat kifogó horgász nem 
ismerte fel a méretkorlátozással 

védett balint. A lefoglalt őshonos 
halakat eredetük igazolása után 
a Nébih Állami Halőri Szolgálat 
munkatársai visszaszállították ter-
mészetes élőhelyükre, hogy visz-
szanyerhessék szabadságukat. Ez 
az eset is rávilágít, hogy a szélhaj-
tó küsz – köznyelven sneci – és 
a hasonló méretű balin a tapasz-
talatlan szem számára könnyen 
összetéveszthető. Azonban míg a 
sneci esetében nincs méretkorláto-
zás, addig a balin legkisebb kifog-
ható mérete negyven centiméter. 
Ha horgászként kétségünk van 
a hal fajának beazonosításában, 
tanácsos megfogásukat követően 
azonnal visszaengedni őket, vagy 
hozzáértő tanácsát kérni.

A méret- és darabszám-korláto-
zással védett halaink előírásoktól 
eltérő kifogása akár 500 000 Ft-ig 
terjedő bírsággal is sújtható.

Kelet-Magyarország

Egynyaras süllő telepítése a Tiszába
Az Alsó-Tisza és vízrendszerébe, üzemterven felüli 200 kg egynyaras 

fogassüllő telepítésére került sor 2020. október 28-án Tiszaladány és 
Tiszatardos térségében. A telepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fej-
lesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.

Kétnyaras ponty telepítése a Tiszába és a Császárszállási 
víztározóba

Az Alsó- Felső-Tisza és vízrendszerébe, (Tiszalök, Záhony, Vásárosna-
mény helyszíneken) 3.600 kg kétnyaras ponty, valamint a Császárszállá-
si-víztározóba 1.200 kg szintén kétnyaras ponty került kihelyezésre 2020. 
november 5. és november 7. között. A telepítés üzemterven felüli és a 
MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályá-
zati támogatásával valósult meg.

A Megyei Horgász Szövetség Elnöksége
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2020. november 4-én húsz 
órától kijárási korlátozás 

lépett életbe.

A kijárási korlátozás. Húsz és 
reggel öt óra között. – a (2) 
bekezdés szerinti kivétellel – 
mindenki köteles a lakóhelyén, a 
tartózkodási helyén vagy a szál-
láshelyén maradni. Van néhány 
kivétel, amikor el lehet hagyni a 
szálláshelyet:
• munkavégzés céljából,
•  a munkavégzés helyére történő 

közlekedés céljából
•  a munkavégzés helyéről a lakó-

helyre, a tartózkodási helyre, 
illetve a szálláshelyre történő 
közlekedés céljából

•  egészségkárosodással, élet-
veszéllyel vagy súlyos kánal 
fenyegető helyzet esetén, vala-
mint életvédelmi céllal

A FENTIEK ALAPJÁN ESTE 
8 ÓRÁTÓL REGGEL 5-IG 

HORGÁSZNI TILOS!

A korlátozás betartatásért min-
den esetben az vízkezelő egye-
sület (tulajdonos) a felelős, épp 
úgy, mint bármelyik kereskedel-
mi egység! A horgászterület köz-
terület, és itt sem lehet a kijárási 
korlátozás ideje alatt tartózkodni! 
Jelen helyzetben ezeket a dolgo-
kat mindannyiunk érdekében el 
kell fogadni és be kell tartani!

Éjszaka TILOS!

Felhívjuk figyelmüket, a fogási napló leadásának 
határideje február 28. 

A fogási naplót a váltás helyén, vagy amelyik egyesületnél a 
következő évi állami horgászjegyét váltani szeretné a horgász, ott 

kell leadni. Az átvételről az egyesület az államijegy hátoldalán lévő 
igazolást adja ki, abban az esetben, ha a horgász a jövő évi jegyét 

nem ott szeretné majd megújítani. 
A fogási naplóban lévő adatokat és a fogással töltött napok 

számát is összesíteni kell, és így kell leadni az egyesületnél, tehát 
február 28-ig. 

A hibásan vagy egyáltalán nem összesített adatok, továbbá a le 
nem adott fogási naplók esetén is váltható a következő évre állami 

horgászjegy, de abban az esetben az államijegy kétszeresével 
számolt, emelt díjat kell fizetni. (plusz 3 ezer forintot)

A fogási napló leadási 
határideje: 2021. 02. 28.

így a sarat, fűszálakat, nyálkát, 
esetleges vért friss vízzel le kell 
öblíteni róla.

Célszerű több fotót is elkészí-
teni, hogy a pislogás és/vagy a 
hal mozgásai kiküszöbölhetők 
legyenek. Nem készülhet eti-
kus fotó cigarettával a szájban, 
vagy a halat ronggyal megfog-
va. Napsütésnél ügyelni kell 
arra is, hogy vaku használata 
nélkül a sapkát viselő horgász 
arca leárnyékolt marad. A fotó-
zás során fokozottan ügyelni 
kell a halak kíméletes kezelé-
sére, mozgatására, mert a nagy 
példányok leejtésre, nyomás-
ra az átlagos méretű halaktól 
sokkal érzékenyebbek. A leg-
fontosabb a hal védelme, ha a 
szakszerű gyors fotózás nem 
biztosítható, akkor a halat hala-
déktalanul vissza kell engedni.

62. Terítékfotók csak kivé-
teles esetekben, horgászver-
senyek mérlegelésekor és 
szakcikkek illusztrációjaként 
készíthetők.

63. Más fogott halával 
rekordfogást bejelenteni, illet-
ve egyedül fényképet csináltat-
ni etikátlan és tilos.

64. A színezett fertőtlenítők 
használata csak a fotózás után 
támogatott. Ekkor a hal minden 
látható sebének fertőtlenítése is 
ajánlott, az esetleges élősködők 
eltávolítása mellett.

65. A visszaengedéskor a 
halat csak akkor szabad elen-
gedni, ha az már az egyensúlyi 
helyzetét önerőből fenn tudja 
tartani, valamint mozgása (sza-
badulási reflex) beindult.

VII. A kiemelt szabályszegé-
si cselekmények és irányadó 
szankcióik

66. A halgazdálkodási hasz-
nosító esetében a HHR, HRK 
jogszerű elkészítésével, alkal-
mazásával kapcsolatos ügyek-
ben a MOHOSZ vagy a halgaz-
dálkodási hatóság jár el.

67. A horgász a területi jegy 
jogosultjaként a horgászat 
megkezdésével tudomásul 
veszi, hogy

a) köteles a halőri intézkedé-
sek betartására, az ellenőrzés 
során az együttműködésre,

b) róla - külön jogszabályi 
feltételek fennállása esetén - a 
hivatásos halőr kép-, video-, 
hangfelvételt készíthet,

c) jogosulatlan horgászattal, 
halászattal kapcsolatos bűncse-
lekmény, a területi jegy hatá-
lya alá tartozó vízterületeken 
elkövetett szabálysértés kap-
csán kiszabott jogerős halgaz-
dálkodási hatósági bírság, vagy 
eltiltás esetén, továbbá a helyi 
horgászrendben meghatározott, 
bizonyított szabályszegési ese-
tekben a területi jegye vissza-
vonásra kerülhet, illetve a terü-
leti jegy váltásától a maximum 
5 évre eltiltható.

68. A Hhvtv. szerinti felhatal-
mazás alapján a halgazdálko-
dásra jogosult a visszavonást, 
illetve az eltiltást, mint szank-
ciókat csak akkor alkalmazhat-
ja, ha helyi horgászrendként az 
OHR rendelkezéseit alkalmaz-
za, illetve ha azokat a HHR, 
vagy HRK tartalmazza.

69. A halgazdálkodásra jogo-
sultnak a helyi sajátosságok 
alapján lehetősége van továb-
bi cselekményeket és azokhoz 
eltiltási mértékeket is megha-
tározni azzal, hogy az OHR-
ben tételesen szabályozott cse-
lekmények eltiltási mértékétől 
nem térhet el, illetve további 
cselekmények esetén az eltiltás 
mértéke az öt évet nem halad-
hatja meg.

70. A területi jegy vissza-
vonását és a vásárlástól való 
eltiltást megalapozó kiemelt 
cselekmények és az eltiltás 
mértéke: TÁBLÁZAT

71. A területhasználatra és 
környezetvédelemre vonatkozó 
előírások (II.) és a horgászeti-
kai előírások (VI.) megszegése 
esetén az eltiltás alkalmazása 
halgazdálkodási hasznosítói 
mérlegelés kérdése azzal, hogy 
az „Egyéb, helyi horgászrend 
horgászati szabályait érintő 
szabálysértés” gyűjtőkategória 
szerinti mértéket nem haladhat-
ja meg, ugyanakkor a halgaz-
dálkodási hasznosítói eljárás 
nem helyettesíti indokolt eset-
ben szakhatósági eljárás, vagy 
feljelentés kezdeményezését.

72. A halgazdálkodási hasz-
nosítói eljárásoknál a döntésre 
jogosult a szabályszegés összes 
körülményének ismeretében, az 
itt megállapított keretek között 
dönt az eltiltás mértékéről.

73. Az egy horgászat alkal-
mával elkövetett több önálló 
szabályszegés esetén a cselek-

ményekre kiszabható eltiltások 
időtartama összeadódik, de az 
eltiltás maximum 5 év lehet.

74. Amennyiben egy horgász 
egy szabályszegés elkövetése 
és szankcionálása után újra 
elköveti bármelyik szankcio-
nált cselekményt, a második 
alkalommal az eltiltás az itt 
szabályozottak duplájára, de 
maximum 5 évre emelkedik.

75. Amennyiben egy horgász 
a korábbi eltiltástól számított 
3 éven belül újabb szabálysze-
gést követ el, az eltiltás mérté-
ke legalább 2 év, de maximum 
5 év lehet.

76. A visszavonásra, illet-
ve a területi jegy váltásától 
való eltiltásra minden esetben 
a tényállást és a horgászrendi 
hivatkozást, valamint az eltiltás 
időtartamát tartalmazó hivata-
los halgazdálkodási hasznosítói 
döntéssel és az erről szóló érte-
sítéssel kerülhet sor.

77. A halgazdálkodási hasz-
nosítói visszavonás és az eltil-
tás nem helyettesíti, de nem is 
követeli meg a horgászegyesü-
leti fegyelmi szabályzatokban 
meghatározott eljárásokat, jog-
következményeket.

VIII. Záró rendelkezések

78. A területi jegy kiadója, 
illetve a halgazdálkodási hasz-
nosító horgászszervezet, mint 
jogi személy az általa kezelt 
területeken bekövetkezett bal-
esetekért és károkért felelőssé-
get nem vállal, egyben kártérí-
tési kötelezettségét kizárja.

79. Az érvényes Magyar 
Horgászkártyához kapcsolódó 
horgász balesetbiztosítás feltét-
eleiről a MOHOSZ ad tájékoz-
tatást.

80. A horgászok a vízparton, 
horgászterületeken elhelyezett 
berendezési tárgyakat, horgá-
szati- és vízilétesítményeket 
kizárólag a saját felelősségükre 
használhatják.

81. Az itt nem szabályozott 
egyéb kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, a horgászatra, a 
halgazdálkodásra, a hal védel-
mére, a környezet- és termé-
szetvédelemre, valamint a ren-
dészeti tevékenységre vonatko-
zó jogszabályok és MOHOSZ 
szabályozások, továbbá az 
egyesületi fegyelmi szabályza-
tok előírásai és rendelkezései 
az irányadók.

Budapest, 
2020. december 28.

MELLÉKLET
Horgászattal, halászattal kapcsolatos 
bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, 
orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 évHalőri intézkedés végrehajtásának meg-
tagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő álla-
potban történő elszállítása vagy annak 
kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan 
horgászata

1-5 év, de legalább az 
eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése
1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapí-
tott szabálysértés

1-3 év, de legalább az 
eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak 
megsértése (beírt adatok meghamisítása, 
változtatása, hal beírásának elmulasz-
tása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály 
által védettnek nyilvánított, illetve nem 
fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő álla-
potban történő elszállítása vagy annak 
kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati sza-
bályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év
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Azoknak az egyesületeknek, ahol 
iskolai horgász szakkört működtet-
tek, a legfontosabb, hogy a szakkört 
be kell fejezni április 30-ig, és az 
elszámolást május 15-ig el kell kül-
deni!
Ehhez szükséges okmányok:
–  Együttműködési megállapodás (Ez 

remélem meg van az iskolával?) – 
szkennelve kell küldeni.

–  Megbízási szerződés a foglalkozás 
vezetővel és az iskolai kapcsolat-
tartóval (mintát küldtem) – a kifi-
zetés módjába a megyei szövetség 
tud segíteni.  

–  A szakkör befejezése (nyolc foglal-
kozás van előírva) április végéig. 
Talán már most is be tudtok menni 
a suliba?

–  Szakmai-, és pénzügyi beszámoló + 
résztvevők adatai (mintát küldtem).
Ha most nem tudtok bemenni az 

iskolába, akkor talán március, április 
hónapban sikerülni fog? Ha mégse 
sikerülne, akkor biztos kapunk új határ-
időt, de jobb lenne minél hamarabb 
befejezni. Legyen a végén egy vízpart 
foglalkozás és lehet horgászvizsga is. 
Ha bármilyen kérdésetek van, akkor 
beszéljünk, írjatok vagy hívjatok fel! 
Pár sorban írjátok már meg, hogy álltok 
jelenleg a szakkörrel?

Biri Imre

Szakkörzárás

A 2021. évi állami horgász-
jegy ára változatlanul alap-
esetben 3.300 Ft marad, Az 
emelt díj: 6.300 Ft. Az Egysé-
ges Szövetségi Hozzájárulás 
(ESZH) szintén nem változik, 
2.000 Ft marad. Az egyesületi 
minimál tagdíj is változatla-
nul 2.000 Ft – tudtuk meg a 
MOHOSZ-tól. A Rekreációs 
éves halász területi engedély 3 
db szélvarsa 60.000 Ft

Változatlan 
maradt

A jövőben 
már évente 1 
milliárd forin-
tot meghaladó 
pályázati, illetve 
normatív alapú 
h o r g á s z s z e r -

vezeti támogatások, új távlatok 
nyílhatnak a horgászközösségek 
előtt – mondta Nagy István agrár-
miniszter a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (Mohosz) éves 
beszámolóján.

A miniszter hangsúlyozta, hogy 

a Mohosz OHSZK támogatásból 
minden olyan horgászszervezet 
részesülhet, ami mögött valódi 
teljesítmény van, valamint törvé-
nyesen és átláthatóan működik. 
Kiemelte, elsődleges cél, hogy 
az Országos Horgászati Hálózati 
Program keretében országos szin-
ten komplex horgászati szolgálta-
tási és horgászturisztikai fejleszté-
si pontok jöhessenek létre.

Hazánkban mintegy 2200 nyil-
vántartott halgazdálkodási vízte-
rület található, ezekből az összes 

állami tulajdonú természetes víz-
terület döntő többsége a Mohosz 
szervezeti rendszerébe tartozik. 
Ez az a terület, ahol a legnagyobb 
a lemaradás, a korábbi évtize-
dekben leromlott horgászhelyek 
infrastruktúráját – a hazai és 
nemzetközi turizmus érdekében 
is – fejleszteni kell – emelte ki az 
agrárminiszter.

Az Agrárminisztérium a jövő-
ben kiemelt feladatának tekinti a 
horgászok életének további köny-
nyítését, így a jövőben folytató-

dik a rendszer elektronizációja, 
egyszerűsödik a horgászokmá-
nyok online vásárlási folyamata, 
illetve erősítik a horgászszerve-
zetek feladatellátását támogató 
eszközellátást is. Szeptemberben 
a horgászszervezeteknél regisztrál 
horgászok száma elérte a 700 ezer 
főt, ráadásul a világjárvány alatt is 
sokan váltották ki az engedélyüket 
– mondta Szűcs Lajos, a Mohosz 
elnöke. Hozzátette: 2020-ban több 
mint 135 ezer fővel nőtt az új hor-
gászok száma.  MML

Új távlatok előtt a hazai horgászközösségek

Megnevezés 2020. évi jegyár Ft 2021. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 35.000 Ft 37.000
felnőtt éves éjjel- nappal 45.000 Ft 47.000
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel 25.000 Ft 25.000
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel (É-N) 35.000 Ft 35.000
felnőtt napi 2.500 Ft 3.000
felnőtt éjszakai 3.500 Ft 3.500
felnőtt heti 10.000 Ft 10.000
kedvezményes éves, 1 botos 18.000 Ft 20.000
ifjúsági napi, 1 botos 1.500 Ft 1.500
ifjúsági heti 6.000 Ft 6.000
Oláhréti-tápcsatorna: felnőtt 
éves 6.000 Ft 6.000
felnőtt napi 600 Ft 600
Alsó-Tiszai csatornák: felnőtt 
éves 6.000 Ft 6.000
felnőtt napi 600 Ft 600
Megyei Gyerekjegy éves 3500 Ft 3500 Ft
Megyei Gyerek napijegy: 400 Ft 400 Ft
Tiszai Felnőtt éves 22.000 Ft 23.000
kedvezményes éves  
(65 év f. ifi, női, fogyatékkal élő) 18.000 Ft 18.000
felnőtt napi 1.200 Ft 1.300
felnőtt heti 5.000 Ft 5.000
kedvezményes felnőtt heti 4.000 Ft 4.000
Rekreációs halász területi éves 
jegy (3 db szélvarsa) 60.000 Ft 60.000
(16 m2-nél nem nagyobb emelő 
hálós) 30.000 Ft 40.000
Tiszadobi holtág felnőtt éves 23.000 Ft 24.000
kedvezményes éves (65 év f. ifi, 
női, fogyatékkal élő) 18.000 Ft 18.000
felnőtt napi 1.200 Ft 1.500
felnőtt heti 6.000 Ft 6.000
Keleti-övcsatorna (Vájás) felnőtt 
éves 3.000 Ft 3.000

méretkorlátozások kerülnek 
közzétételre, akkor azokat lehe-
tőleg egy áttekintő táblázatban 
kell közzétenni.

39. A halgazdálkodási hasz-
nosító kizárólagos döntési 
kompetenciája a csónakhasz-
nálat, valamint a szonár (halra-
dar) használatának engedélye-
zése vagy annak tiltása, illetve 
engedélyezés esetén a haszná-
lat szabályozása. A MOHOSZ 
a halradar használatának enge-
délyezését nagyobb folyókon, 
100 ha vízterületnél nagyobb 
állóvizeken támogatja, illetve 
a haszonbérletében lévő vizek 
esetében engedélyezi.

40. Csónakos horgászat ese-
tén a kikötőn és kijáratán kívül 
a part egyéb, szabad részei-
nek és más csónakoknak, vala-
mint a vízügyi műtárgyaknak 
20 méternél kisebb távolságra 
való megközelítése, továbbá a 
hely tartós megjelölése a hal-
gazdálkodási hasznosító külön 
engedélye nélkül tilos.

41. A horgászat során a hely 
jelölésére használt eszközöket, 
tárgyakat a horgászat befejezé-
se után a vízből minden esetben 
el kell távolítani.

42. A horgászhely (csónak 
esetében a partról is jól lát-
ható), folyamatos megvilágítá-
sa az éjszakai horgászat teljes 
időtartama alatt kötelező, kivé-
telt képeznek a közvilágítással 
érintett parti horgászhelyek.

IV. Az éves összevont orszá-
gos területi jegyekre vonatko-
zó külön előírások

43. Az éves általános orszá-
gos felnőtt, az éves általános 
országos felnőtt kedvezménye-
zett, az éves sportcélú országos 
felnőtt, az éves sportcélú orszá-
gos kedvezményezett, az éves 
általános országos gyermek, 
az éves általános dunai felnőtt, 
az éves általános dunai fel-
nőtt kedvezményezett, az éves 
általános tiszai felnőtt, az éves 
általános tiszai felnőtt kedvez-
ményezett területi jegyek érvé-
nyessége a MOHOSZ hivatalos 
versenynaptárában szereplő 
versenypályák vízterületeire is 
érvényes az adott versenyekre 
nevezett jogosultak (jegytulaj-
donosok) esetében, a hivatalos 
edzés- és versenynapokon.

44. Az éves általános orszá-

gos felnőtt, az éves általános 
dunai felnőtt, az éves általá-
nos tiszai felnőtt területi jegyek 
esetében a Hhvtv. és a Vhr. 
alapján tilalmi időszakkal és 
napi kifogható darabszámmal 
is védett halból összesen 50 
db, de halgazdálkodási vízte-
rületenként maximum 25 db, 
az egyéb kifogható halakból 
50 kg, de halgazdálkodási víz-
területenként maximum 30 kg 
fogható ki az adott vízterületre 
vonatkozó HHR, HRK korlá-
tozások figyelembevételével, , 
valamint egyidőben 2 horgász-
készség, botonként maximum 
2 horoggal (ide nem értve a 
pergető műcsalit) használható.

45. Az éves általános dunai 
kedvezményezett, az éves 
általános tiszai kedvezménye-
zett területi jegyek esetében a 
Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi 
időszakkal és napi kifogható 
darabszámmal is védett halból 
összesen 30 db, de halgazdál-
kodási vízterületenként maxi-
mum 15 db, az egyéb kifogható 
halakból 30 kg, de halgazdál-
kodási vízterületenként maxi-
mum 20 kg fogható ki az adott 
vízterületre vonatkozó HHR, 
HRK korlátozások figyelembe-
vételével, valamint 1 horgász-
készség, botonként maximum 
2 horoggal (ide nem értve a 
pergető műcsalit) használható.

46. Az éves általános orszá-
gos kedvezményezett területi 
jegyek esetében a Hhvtv. és a 
Vhr. alapján tilalmi időszakkal 
és napi kifogható darabszám-
mal is védett halból összesen 
30 db, de halgazdálkodási víz-
területenként maximum 15 db, 
az egyéb kifogható halakból 
30 kg, de halgazdálkodási víz-
területenként maximum 20 kg 
fogható ki az adott vízterületre 
vonatkozó HHR, HRK korlá-
tozások figyelembevételével, 
valamint 1 horgászkészség, 
botonként 1 horoggal (ide nem 
értve a pergető műcsalit) hasz-
nálható.

47. Az éves általános orszá-
gos gyermek területi jegyek 
esetében a Hhvtv. és a Vhr. 
alapján tilalmi időszakkal és 
napi kifogható darabszámmal 
is védett halból összesen 5 db, 
de halgazdálkodási vízterü-
letenként maximum 3 db, az 
egyéb kifogható halakból 20 

kg, de halgazdálkodási vízte-
rületenként maximum 10 kg 
fogható ki az adott vízterületre 
vonatkozó

HHR, HRK korlátozások 
figyelembevételével, valamint 
1 horgászkészség, botonként 1 
horoggal (ide nem értve a per-
gető műcsalit) használható.

48. Az éves sportcélú orszá-
gos felnőtt, az éves sportcé-
lú országos kedvezményezett 
területi jegyek esetében halel-
vitel nem lehetséges, valamint 
1 horgászkészség, botonként 
1 horoggal (ide nem értve a 
pergető műcsalit) használha-
tó. Ettől eltérően a pontyfogó 
országos bajnokságok nevezői 
2 horgászkészséggel, botonként 
egy horoggal horgászhatnak.

V. Halvédelmi előírások
49. A drótszák használata 

tilos.
50. A gyári műcsalik rögzí-

tési pontok szerinti horogszá-
mának növelése, egy horog alá 
újabb horog rögzítése, a külső 
akadás elősegítése céljából tör-
ténő átalakítása tilos.

51. Ragadozóhal-horgászat-
nál az indokolatlan nyeletés 
tilos.

52. Ahol lehetséges és szük-
séges, a háromágú horog, a 
drótelőke használata a HHR és 
a HRK keretében korlátozható.

53. A horgászat során a 
bevetett horgászkészségeket 
őrizetlenül hagyni, vagy azok 
felügyeletét másra bízni tilos. 
Őrzöttnek, illetve felügyeltnek 
minősül a horgászkészség, ha 
a horgász vizuális kapásjelző 
esetén haladéktalanul, hangjel-
zéses kapásjelző esetében az 
észleléstől számított legrövi-
debb időn belül bevághat, illet-
ve megkezdheti a hal fárasz-
tását.

54. A kifogott hal tetszőleges 
megjelőlése, csonkítása tilos.

55. A szabályosan kifogott 
és így megtartható halak cseré-
je, a vízparton, horgászhelyen 
belüli átadása és ajándékozása, 
valamint a kifogott hal érté-
kesítése tilos. Cserén azt kell 
érteni, amikor a hal már szákba 
(ragadozó esetén szájbilincsre) 
került és azt a horgász a hor-
gászhelyén a később kifogott 
halra kívánná átcserélni. Átadá-
son ingyenes halátadás értendő 

egy másik, szintén horgászati 
jogosultsággal rendelkező sze-
mély részére. Ajándékozáson 
egy horgászati jogosultság-
gal nem rendelkező személy 
részére történő átadás értendő. 
Értékesítésen a hal ellenérték 
fejében történő átadása értendő, 
az átvevő személyétől függet-
lenül.

VI. Horgászetikai előírások
56. A horgász egyéni felelős-

sége a választott célhalaknak 
megfelelő, halkíméletet is biz-
tosító horgászeszközök és hor-
gászfelszerelések alkalmazása, 
a horgászat teljes időtartama 
során a horgászatra alkalmas 
fizikai állapot fenntartása.

57. A horgász erkölcsi és eti-
kai kötelessége más horgász 
segítése, a tapasztalatok átadá-
sa, az idős horgásztársak és a 
gyermekhorgászok támogatása.

58. Horgászcsónak, horgász-
hajó használata csak megfe-
lelő sebesség megválasztá-
sával, más horgásztársak és 
víziközlekedők veszélyezteté-
se, vagy zavarása nélkül tör-
ténhet.

59. Ívási, szaporodási idő-
szakban a partmenti sávban 
a sebesség megválasztásánál 
minden horgász felelőssége a 
lerakott ikrák lehetőség szerinti 
megóvása.

60. A horgászcsónak, hor-
gászhajó tulajdonosa köteles 
gondoskodni arról, hogy a csó-
nak felszereltsége és műszaki 
állapota a mindenkori jogsza-
bályi előírásoknak megfeleljen.

61. A horgászfotók elkészí-
tésekor ügyelni kell arra, hogy 
esztétikus, a hal megbecsülését 
is kifejező fényképek készülje-
nek el. A helyes fotón a háttér a 
víz és a vízpart természeti kör-
nyezete, ahol belógó, szétdo-
bált felszerelés, cigaretta, étel 
és ital, kéztörlő rongy, szemét 
nem látható. A horgász a halat 
lehetőleg térdelve, féltérden 
vagy guggolva; mellmagasság-
ban és vízszintesen a halbölcső, 
vagy halpaplan felett tartja, de 
a fényképen a halvédelmi esz-
köz lehetőleg csak részlegesen 
legyen látható. A hal objektív 
felé történő „kitartása” nem 
esztétikus, a helyes távolság 
a súly megtartását is segítő 
félkarnyi. A hal legyen tiszta, 
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Soha nem látott nagyságrendű telepítések

A vírus sokszor közbeszólt

A Víz-Környezetvédelmi és Hal-
gazdálkodási Szakbizottság 

2020. évi munkájáról.

Szakbizottságunk szempontjából 
az év legfontosabb eseményével kez-
deném, a történelminek nyugodtan 
nevezhető intervenciós haltelepítéssel. 
A kormány döntése alapján korábban 
soha nem látott nagyságrendű telepítési 
támogatáshoz jutottak az állami tulaj-
donban lévő horgászvizek hasznosítói. 

Az Agrárminisztérium, a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezet (MA-HAL) kezdeményezé-
sére az új típusú koronavírus világjár-
vány okozta külpiaci és belföldi érté-
kesítési nehézségek miatt intervenciós 
felvásárlást végzett, amely a halterme-
lőknél felhalmozódott harmadik nyaras 
korosztályú ponty készleteit érintette. 
A felvásárlás támogatási keretösszege 
meghaladta a bruttó 800 millió forintot. 

Az Agrárminisztérium az interven-
ció szervezésével, végrehajtásával és 
ellenőrzésével a MOHOSZ-t bízta meg. 
Az elosztási elvek meghatározása után, 
április-május hónapban meg is történ-
tek a kihelyezések. A munkában 29 
haltermelő és mintegy 80 szállító jár-
mű vett részt. Az összesen 1177 tonna 
ponty 145 horgászszervezet, 324 vízte-
rületébe került kihelyezésre. Szövetsé-
günk vizeibe 82.719 kg került, melynek 
ára: nettó 53.767.350,- Ft. Szövetsé-
günkön túl több tagegyesületeink is 
részesültek ebből a telepítésből. Iszo-
nyú nagy munka volt ez, elismerés érte. 
A halőr kollegák is segítették a telepítés 
gördülékenységét, kivitelezését. 

Ezen túlmenően a Halgazdálkodási 
Tervnek megfelelő szövetségi telepíté-
sek nagy részén is jelen volt bizottsá-
gunk, ellenőrizve a telepítést, de több 

alkalommal ellenőrizte a Halászati 
Hatóság is azokat. 2020-ban is nyer-
tünk a MOHOSZ pályázatán, mely 
4.800 kg kétnyaras ponty, 200 kg egy-
nyaras süllő és szintén 200 kg egynya-
ras kecsege telepítését támogatta, közel 
50%-os önerő mellett. 

Környezetvédelem
Bizottságunk kiemelt feladata a 

környezet védelme is, a vízterülete-
ink és azok, partjának rendben tartása. 
Császárszálláson például folyamatosan 
szedjük és szállítjuk el a szemetet. 
A horgászokat figyelmeztetjük, hogy 
hagyják rendben maguk után horgász-
helyeiket. Császárnál maradva ott, az 
ökológiai halászatot, a törpeharcsa 
gyérítését folyamatosan végezzük. Az 
elmúlt hónapban új csapdákat is vásá-
roltunk, mert a régiek már elhaszná-
lódtak. Eddig közel 1.200 kg törpétől 
tisztítottuk meg a vizet. Nem túl kel-
lemes feladat a csapdák kiürítése a 
törpék szúrós tüskéi miatt, de a sok 

kiszedett törpe helyén más őshonos 
halnak növeljük meg az életterét. Az 
idén nagy örömmel láttuk, hogy a pon-
tyok leívtak, mert rengeteg kis ponty 
van a Császári-tóban, valamint a tele-
pített süllő ivadékok is szép számban 
megmaradtak. 

Több alkalommal részt vettünk, 
segítettük a szövetséget az ivadék-
mentési munkálatokban is. Több száz 
kilogramm halat tudunk egy-egy alka-
lommal visszahelyezni a fő mederbe, 
a Tisza folyóba, megmentve azokat, 
ezáltal a pusztulástól.

Folyamatos ellenőrzés
2020-ban is ellenőrzéseink folyama-

tosan zajlottak, hiszen a körülmények 
ellenére vagy amiatt nagyon sokan vol-
tak a vízpartokon. Többször végeztünk 
közös ellenőrzést a halőr kollegákkal, 
de az Érkerti Rendőőrs és a Tiszai 
Vízirendészet munkatársai is gyakran 
besegítettek. 

Az ellenőrzések során sokféle 

emberrel találkozunk, ezért is jók ezek 
az összevont ellenőrzések. 2020-ban 
sajnos több mint 400 feljelentés szü-
letett. Elsősorban jogosulatlan horgá-
szat, 3-4 horgászbot használata, jogo-
sulatlanul zsákmányolt hal, őrizetlenül 
hagyott horgászkészség, tilalmi idő, 
méretkorlátozás be nem tartása, okirat-
tal való visszaélés stb. De sajnos az 
állatkínzás is szerepel a palettán, ebben 
az esetben kezdeményeztük a büntető-
eljárást is. 

Pályázatok eszközbeszerzésre
A 2019-es évben beadott MOHOSZ 

eszközbeszerzési pályázatunk 2020-
ban realizálódott. E szerint 1 db nagy 
nagyteljesítményű benzinmotoros 
fűkaszát és 1 db nagyteljesítményű 
benzinmotoros láncfűrészt vehettünk 
át, 50%-os támogatottság mellett, feb-
ruárban. Pályáztunk továbbá még 1 
db utánfutóra, azt pedig nemrégiben 
vehettük át. Itt is 50%-ot kellett meg-
fizetnünk. De nem csak a megyei szö-
vetség, de a vízkezelő egyesületeink is 
éltek a pályázat adta lehetőségekkel.

Az idén pedig újból lesz központi 
halőri ruházat, a MOHOSZ közbeszer-
zési pályázatán keresztül. A főállású 
halőröknek díjmentesen biztosítja 3 
évig, a kihordási időnek megfelelően 
a törvény által előírt ruhát, cipőt, és 
egyéb előírt kiegészítőket.

Halőreink immár korszerű terepjá-
rókkal, hajókkal, technikai eszközökkel 
rendelkeznek. 2021 évtől pedig már a 
bevezetésre kerülő mobil applikáció 
segítségével fogják az ellenőri munkát 
végezni. 

Gura Mihály
Víz-Környezetvédelmi és Halgazdálko-

dási Szakbizottság elnöke

2020. évi egyesületi és megyei 
versenyek, vetélkedők alaku-

lásáról.

A 2020-as évben a szakbizottság 
feladatai a következők voltak: a megyei 
versenynaptár megtervezése az orszá-
gos versenynaptárral összhangban, 
a szereplő helyszínek és időpontok 
egyeztetése a víz kezelőivel. A verse-
nyek megszervezése, illetve lebonyo-
lítása.

Az év elején a vírusjárvány miatt 
az évadnyitó, az egyéni bajnokság és 
a feeder kupa első fordulója elmaradt.

Májusban rendeztük meg a megyei 
feeder bajnokság második fordulóját a 
Keskeny-holtágon Vásárosnaményban. 
Bár az időjárás nem igazán fogadta 
kegyeibe a versenyre érkezőket, mégis 
27-en döntöttek úgy, hogy megméret-
tetik magukat az év első megyei hor-
gászversenyén. Akiknek az ötórai hor-
gászat alatt sikerült egy két darabosabb 
kárászt vagy dévért zsákmányolni és 
természetesen megfelelő mennyiségű 
törpeharcsát, annak már biztosított volt 

a dobogó valamely foka. Júniusban 
szikrázó napsütés fogadta a megyei 
feeder bajnokság harmadik fordulójá-
nak 39 versenyzőjét a kocsordi Kirva 
Lapos-horgász tavon. A horgászok már 
a felkészülési időben találgatták, hogy 
mi lehet a legmegfelelőbb taktika a 
halak becserkészéséhez. Azok, akik a 
kisebb halak megfogását választották, 
a folyamatos etetésnek köszönhetően 
szép fogásokkal végezhettek a dobo-
gón.
A Szuper kupa eredményei: 
1. Varga Albert, 2 pont (11 185 g), 
2. Sveda Tamás, 2 pont (6 275 g), 
3. Vadon Dániel, 3 pont (9 545 g), 
4. Szondi Richárd, 4 pont (5 955 g), 
5. Kecskés Attila, 5 pont (7 230 g), 
6. Vadon Roland, 6 pont (6 000 g).

Évek óta a kisvárdai Bágeri tavak 
adnak otthont a megyei csapatbajnok-
ságnak. Az idén csak öt csapat adta le 
nevezését, így nem volt nehéz a kate-
góriák elhelyezése. A szektorok mér-
legelése igencsak szép meglepetéseket 
hozott, a gyerekeknél Vadon Roland 

7 110 grammos fogása még a felnőt-
tek között is megállta volna helyét. 
Igaz, volt több tíz kiló feletti fogás 
is, de Sándor Zoltán 13830 grammja 
csak a második helyre volt elegendő a 
Kiss Csaba 21550 grammos fogásával 
szemben. A versenyen szép fogások 
születtek, összesen 178705 g hal került 
a haltartókba.

Eredmények: 1. Apagy H.E. 18 
pont, 2. Beregi Tiszavirág H.E., Vásá-
rosnamény 22 pont, 3. Új Élet H. 
E., Tiszalök 23 pont, 4. Vasutas H.E., 
Nyíregyháza 28 pont, 5. Kraszna H.E., 
Kocsord 29 pont.

A XXV. Nemzetközi Barátság Kupa 
a Romániában kezdődő vírusjárvány 
miatt elmaradt.

A megyei tisztségviselői horgász-
versenyt, a megye horgászegyesületei-
nek tisztségviselőit a hagyományoknak 
megfelelően a tavalyi győztes, a Vasas 
HE. láthatta vendégül a Széna réti hor-
gásztavon. Egy szép nyárvégi napon 
hat horgászegyesület jelentkezett, 3-3 
fős csapattal. Sajnos, a tó apróhalállo-

mánya kissé szégyenlős volt, és nem 
növelte nagymértékben a horgászok 
fogásait. Az ügyesebbek azonban több 
pontyot is zsákmányoltak, volt, aki-
nek kilenc kiló feletti fogást sikerült 
elérnie.

Eredmények: 1. Új Élet H.E., 
Tiszalök 6 pont, 2. Nyírtelek H.E. 8 
pont, 3. Vasutas S.T. H.E., Nyíregy-
háza 9 pont, 4. Vasas H.E., Nyírbátor 
12 pont, 5. Kraszna H.E., Kocsord 12 
pont, 6. Szatmárvidéki H.E., Mátészal-
ka 4 pont.

Emlékversenyünk az elhunyt megyei 
elnökünk, dr. Maleczky Imre tiszteleté-
re, az idén is az apagyi Kenderáztató 
horgásztavon került megrendezésre. A 
fogyatékkal élők megyei versenyét is 
az emlékversennyel egyszerre rendez-
tük meg. Mint minden évben, az idén 
is szép számban neveztek a versenyre, 
összesen 37-en, így az egész napijegyes 
oldalt igénybe vettük. 

Az emlékverseny díjazottjai: 1. 
Kovács Gábor 7 800 g, 2. Sebők Zsolt 
6 560 g, 3. Vadon Dániel 4 755 g, 4. 

14. A HHR, vagy HRK kere-
tében, kizárólagos OHR alkal-
mazás esetén pedig a területi 
jegyen biztosítandó a halőri 
telefonszám (szabálytalansá-
gok bejelentésére) és a vízte-
rületi, horgászszervezeti infor-
mációs elérhetőség rögzítése is.

II. A területhasználatra és 
környezetvédelemre vonatko-
zó előírások

15. Az általános parti horgá-
szatra engedélyezett szakaszo-
kon – helyfoglalásra, foglalt 
helyre vonatkozó külön hal-
gazdálkodási hasznosítói elő-
írás hiányában – az érkezés 
sorrendjében bármely szabad 
hely elfoglalható. A külön nem 
kijelölt horgászhelyek közötti 
legkisebb előírt távolság – a 
szomszédokkal történő előze-
tes megegyezés hiányában – 
5 méter. Foglalt hely horgász 
általi létesítése közterületen 
tilos, kivételt képeznek az enge-
déllyel rendelkező víziállások.

16. A horgászhely (a készsé-
gek tervezett helyétől számított 
minimum 2,5 méteres körzet) 
halgazdálkodási hasznosítói 
előírás esetén csak akkor fog-
lalható el, ha előtte az ott lévő 
szemét eltakarítása megtörtént.

17. A horgászhelyen a készsé-
gek bedobása, elhelyezése csak 
úgy történhet meg, ha az mások-
ra nem jelent balesetveszélyt.

18. A horgászhelyen, illetve 
a horgászat során a természet 
védelmének szabályai értelmé-
ben a horgászati tevékenységen 
túl tilos a helyi élővilág állapo-
tának, minőségének bármilyen 
megváltoztatása, zavarása, a 
víz szennyezése és a szemete-
lés bármilyen változata. A ter-
mészeti és az épített környezet 
megóvása, a tisztaság fenntar-
tása a használók kötelessége, 
kártérítési felelősség vállalása 
mellett.

19. Rendkívüli időjárás, árví-
zi készültség vagy védekezés, 
valamint környezetvédelmi 
vagy halegészségügyi veszély-
helyzet, halpusztulás esetén, 
továbbá halgazdálkodási hasz-
nosítói munkavégzés okán a 
halőr a horgászatot, vagy annak 
módját átmenetileg korlátoz-
hatja. E korlátozás lehet álta-
lános, vagy csak meghatározott 
területre kiterjedő.

20. A horgász halpusztulás, 
víz- és környezetszennyezés 
észlelése esetén köteles annak 
azonnali, a halőr vagy a hal-
gazdálkodási hasznosító felé 
történő bejelentésére.

21. A vízminőség védelme 
érdekében a halgazdálkodási 
hasznosító egyes etetőanyagok 
használatát korlátozhatja, vagy 
megtilthatja.

22. Az elvihető hal horgász-
helyen történő konyhai elő-
készítése, feldolgozása csak 
külön halgazdálkodási haszno-
sítói engedéllyel lehetséges.

23. A horgászat közben kelet-
kezett szemét csak a vízparton 
elhelyezett tárolókba, lezárt 
zacskóban helyezhető el. Sze-
metelésnek minősül a cigaret-
tacsikk és a szotyola-maghéj, 
valamint a rágó eldobása is. 
Kutyatartásnál a keletkező hul-
ladék szemétként történő keze-
lése kötelező. A halgazdálko-
dási hasznosító, illetve a terület 
tulajdonosa, vagy kezelője a 
HHR, vagy HRK keretei között 
rendelkezhet úgy is, hogy a 
keletkezett szemetet a horgá-
szat befejezése után minden 
horgász köteles haladéktalanul 
elszállítani.

24. Mások zavarása, a túlzott 
zajkeltés minden formája tilos. 
Nyilvánvaló alkoholos befolyá-
soltság vagy bódult állapot ese-
tén a hivatásos halőr által a hor-
gászat folytatása megtiltható, 
a terület azonnali elhagyására 
való felszólítás mellett.

25. Tüzet gyújtani egyéb 
engedély hiányában csak az e 
célra kiépített helyeken lehet-
séges, ha tűzgyújtási tilalom 
nem került elrendelésre. Élő, 
helyszíni faanyag tűzrakásra 
nem használható. A tűzterekbe 
szemét nem helyezhető el, ott 
el sem égethető. Távozáskor 
biztosítani kell a tűz teljes elol-
tását.

26. A kiépített partvédő 
kövezés, védmű nem bontható 
meg, a kövek ideiglenesen sem 
hordhatók el.

27. A vízparton – kifejezett 
halgazdálkodási hasznosítói, 
üzemeltetői engedély hiányá-
ban – csak fém és műanyag 
bottartó használható.

28. A vízparton, horgászterü-
leten elhelyezett padcsoportok, 
esőbeállók, stégek és kikötői 

műtárgyak, egyéb berendezési 
tárgyak rendeltetésszerű hasz-
nálata, állagmegóvásának elő-
segítése a mindenkori haszná-
lók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi 
előírások

29. Ha a halgazdálkodási 
hasznosító külön, a horgászat-
ra engedélyezett időszakokat 
határoz meg (nyitva tartás, 
éves és napi horgászidőszakok, 
éjszakai horgászat ideje), akkor 
azokat köteles a HHR, vagy 
HRK keretében feltüntetni. A 
területi jegyek érvényessége 
kizárólag ezen időszakokon 
belül értelmezendő.

30. Ha a halgazdálkodási 
hatóság kíméleti területet hatá-
rozott meg, a kíméleti terü-
let vagy területek határainak 
részletes leírása és a kímélet 
időbeli hatálya a HHR, vagy 
HRK része.

31. Ha a halgazdálkodási 
hasznosító saját hatáskörében 
horgászati tilalmi területeket 
határozott meg, akkor azok 
részletes leírása és tilalom idő-
beli hatálya szintén a HHR, 
vagy HRK része, illetve alter-
natív szabályozásként lehetsé-
ges a horgászat engedélyezett 
területeinek feltüntetése is.

32. Folyóvíz jegén horgászni 
minden esetben tilos. Állóvíz 
jegén a lékhorgászat csak ott 
lehetséges, ahol az nem tiltott 
és a jég legalább 10 cm vastag, 
nem olvad és nem mozog. A 
horgász a kivágott léket a hor-
gászat befejezése után köteles 
minden esetben jól láthatóan 
megjelölni.

33. Kijelölt szabadvízi fürdő-
hely (strand) területén horgász-
ni – annak hivatalos nyitvatar-
tási idejében – tilos.

34. A halgazdálkodási hasz-
nosító a Mohosz személyi 
jogosultsági és tagsági-, vala-
mint területi jegymátrix keretei 
között – az egyéb, jogszabály 
által előírt kötelező adatok 
mellett – valamennyi területi 
jegyen meg kell, hogy hatá-
rozza

a) az érvényességi időszakot 
– ide nem értve a halgazdálko-
dási hasznosító által meghatá-
rozott horgászatra engedélye-
zett időszakokat –,

b) az engedélyezett fő hor-

gászati jogcímet és személyi 
jogosultságot,

c) a használható horgász-
készségek számát, valamint

d) azokat a nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületeket és 
víztérkódjaikat, amelyre a terü-
leti jegy érvényessége vonat-
kozik.

35. A horgászkészségek mel-
lett az egyesületi tagsággal 
rendelkező horgász alkalmilag 
1 db, maximum 1 m2 felüle-
tű csalihalfogó emelőhálót is 
használhat, kizárólag a számára 
a horgászathoz szükséges, 15 
cm-nél nem nagyobb – fogható 
– csalihalak gyűjtésére.

36. Halgazdálkodási haszno-
sítói elrendelés esetén a HHR, 
vagy HRK kötelező része az 
egyes horgászati módszerek 
és eszközök alkalmazásá-
val kapcsolatos korlátozások 
bemutatása (pl. műcsalis, behú-
zós-behordós módszerek tilal-
ma vagy speciális szabályai, 
sleppelés, háromágú horog 
tiltása). A halgazdálkodási 
hasznosító a területi jegyen 
és kiegészítő jegyen megha-
tározottakon túl szintén itt 
határozhatja meg a horgászat 
engedélyezett módszereit és 
módozatait, eszközeit, valamint 
a haltárolás és a halvédelem 
kötelezően előírt eszközeit is.

37. Minden esetben a HHR, 
vagy HRK része az egyes hal-
fajok kifogható mérettartomá-
nyától, illetve fajlagos tilalmi 
idejétől való kedvezményi, 
illetve mentesítési eltérések 
azonosítása, melyeket a hal-
gazdálkodási hatóság állapított 
meg. Ide tartozik a jogszabály 
szerinti nem fogható halfaj (pl. 
kecsege) horgászatának eset-
leges engedélyezése is. Ha a 
helyi horgászrendben a tilalmi 
idők összefoglaló táblázatban 
kerülnek közzétételre, akkor 
azokat az adott naptári évre 
aktualizálva kell közzétenni.

38. Szintén a HHR, vagy 
HRK része a halgazdálkodásra 
jogosult által a megállapított, 
jogszabályoktól eltérő bár-
milyen, szigorításra irányuló 
fogási korlátozás azonosítása 
(napi, heti, éves elviteli kvó-
ták, felső méretkorlátozás, nem 
elvihető fajok). Ha a helyi hor-
gászrendben speciális darab-
szám- és alsó-, valamint felső 
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Tisztelet és megbecsülés az egyesületeknek
Ifjúsági horgásztábor, 

Horgász-Suli program alaku-
lása 2020-ban.

A koronavírus-járvány márciusi 
megjelenése hazánkban, a veszély-
helyzet bevezetése és az azóta meglé-
vő szigorú korlátozások mind jelentős 
akadályt jelentettek a 2020. évi gyer-
mek és ifjúsági programunk meg-
valósításánál. A tavasszal bevezetett 
online oktatás az iskolákban akkora 
leterhelést jelentettek a tanároknak, 
hogy a horgászversenyekkel, a szak-
körökkel és a nyári táborokkal nem 
akartak, és nem mertek foglalkozni. 
A szülök egy része is elzárkózott, és 
nem engedte a gyerekét rendezvé-
nyeinkre.

Tisztelet és megbecsülés azoknak 
az egyesületeknek, amik az erős ellen-
szélben is a gyerekek mellé álltak, 
és kapcsolati tőkéjüket kihasználva 
kivitték őket a vízpartra, elmozdítot-
ták őket a számítógéptől, a televízió 
elől. A rendezvényeinknél igyekez-
tünk betartani a kormány és a Mohosz 
által előírt korlátozó intézkedéseket.

A Mohosz által kiírt gyermekna-
pi horgászversenyek pályázatra a 
megyei szövetségből 26 egyesület 
jelentkezett, ez 4x annyi, mint az 
országos átlag. A bizottságunk ala-
pos előkészítő és segítő munkájának 
köszönhetően minden pályázat úgy 
nyert, hogy még hiánypótlásra se kér-
tek fel egyesületeket. Ez az országban 
egyedülálló. A pályázat segítségével 
több, mint 2.000.000 Ft értékű aján-
déktárgy került a megyéhez. 

Az Olcsvai HE., és a Máriapó-
csi HE. kivételével minden egyesü-
let megtartotta rendezvényét, ahol a 
gyermeknapra való tekintettel a min-
den kisiskolás kapott valamilyen apró 
ajándéktárgyat. Az elmaradt verse-
nyek fő oka, hogy az érintett hor-
gászegyesületek – bízva a járvány 
megszűnésében – azokat őszre ter-
vezték, amikor az iskolák már sem-
milyen csoportos rendezvényt nem 
támogattak.

Gyermeknapi horgászversenyre 
pályázott egyesületek: 1. Alkaloida 
Lombik HE., 2. Apagy HE., 3. Bere-
gi Tiszahát HE., 4. Bujtos HE., 5. 
Cormoran HE., 6. Császárszállás HE., 
7. Felsőtiszai Vasutas HE., 8. HO-HO. 
HE. Mándok, 9. Holt-Szamos HE., 
10. Ibrányi HE., 11. KEMÉV HE., 
12. Kis-Tisza HE., 13. Kraszna HE., 

14. Milotai HE., 15. Máriapócsi HE. 
(elmaradt a rendezvény), 16. Nyírte-
leki HE., 17. Olcsvai HE. (elmaradt 
a rendezvény), 18. Réti csík HE., 19. 
Székelyi Víztározó HE., 20. Tégla-
gyár Üzemi HE., 21. Tiszaparti HE., 
22. Tisza-Szamosközi HE., 23. Tisza-
virág HE., 24. Tisza-Rétköz HE., 25. 
Új Élet HE., 26. Vasutas HE. 

A versenyekről pontos létszámada-
tunk még nincs, de várhatóan a szo-
kásos létszámnál kevesebbel (kb. 300 
fő) számolhatunk. 

A Mohosz pályázatot írt ki a nyári 
horgásztáborok támogatására, ahová 
egy horgászegyesületünk, a Vasutas 
STE. adott be önálló pályázatot, de 
a veszélyhelyzet miatt nem tartották 
meg a tábort. Mivel csak az 5-10 
nap közötti táborokra lehetett pályáz-
ni, ezért több jelentkező nem volt. 
Megyénkben ilyen időtartamú tábo-
rok rendezésére nincsenek megfelelő 
helyszínek és a személyi feltételek 
se adottak. 

A megyei szövetség külön pályáza-
tot írt ki a rövidebb időtartamú tábo-
rok, a Horgász tanodák támogatására.  
A pályázatra 12 egyesület jelentke-
zett, amelyből 4 egyesület a koronaví-
rus helyzet miatt nem tartotta meg az 
eseményt.  A megtartott rendezvények 
650.000 ft. támogatásba részesültek.

Horgász tanodákra pályázott 
egyesületek: 1. Apagy HE. (elma-
radt rendezvény), 2. Bujtos HE., 3. 
Cormoran HE., 4. Császárszállás HE., 
5. HO-HO. HE., Mándok (elmaradt 
rendezvény), 6. KEMÉV HE. (7. Kis-
Tisza HE. (elmaradt rendezvény), 8. 

Kraszna HE., 9. Levelek HE., 10. 
Nyírteleki HE., 11. Tiszaparti HE. 
(elmaradt rendezvény), 12. Tiszavirág 
HE.

A Megyei Horgászviadal a gyer-
meknapi horgászversenyek részeként 
újra a Nyíregyházi Bujtosi-tavon 
került megrendezésre, ahol kiválasz-
tásra került az Országos Horgászvia-
dalra elküldött megyei ifjúsági csapat. 
Csapatunk helytállt a Pécs melletti 
Orfűi-tónál megtartott 5 napos Orszá-
gos Horgászviadalon, annak ellenére, 
hogy ellenfeleink profi versenyhor-
gászok voltak. Köszönet a megyei 
szövetségnek a gyerekek utazásának 
megszervezéséért.

A Horgász ötpróba verseny, amely 
az általános iskolák közötti horgász- 
vetélkedő, elmaradt. A szeptember 
végére tervezett rendezvény előtt 
beindult a koronavírus második hul-
láma és az iskolák vezetése nem akart 
kockáztatni. Kérésüket méltányoltuk, 
mert mi se szerettük volna, ha egy 
horgászrendezvény miatt a vírus eset-
leg több iskolába is bekerülne. 

A Rakamazi Erzsébet Királyné 
Általános Iskola felkérésre egy hor-
gász-napot szerveztünk az Erzsébet-
tábor gyermekei részére. A különböző 
játékokkal színesített rendezvényen, 
több mint 40 gyermek ismerkedett a 
horgászat alapjaival. 

A Mohosz által kiírt „Rajzpályázat” 
-ot több alkalommal is meghirdettük. 
Elbírálásuk megtörtént, az eredmé-
nyek megjelentek a Magyar Horgász 
októberi számában, és a Mohosz hon-

lapján. Sajnos, az eredmények nem 
mutatják meg, hogy melyik nyertes 
van a megyénkből.

Folyamatban vannak a 2019-2020-
s tanévben indult horgászszakkörök. 
A koronavírus járvány miatt tavasszal 
nem volt mód a szakkörök befeje-
zésére, így a befejezés határidejét a 
MOHOSZ másodszor is meghosszab-
bította. Az új határidő 2021. április 
30.-a.

Problémát jelent a személyi kiadá-
sok kifizetése és elszámolása, amely-
hez némi útmutatót csak a napokban 
kaptunk.

Folyamatban lévő szakkörök: 1. 
Apagy HE. – Apagy, 2. Bujtos HE. 
– Nyíregyháza, 3. Cormoran HE. – 
Rakamaz, 4. Császárszállás HE. – 
Nyíregyháza, 5. HO-HO. HE. – Mán-
dok, 6. Kraszna HE. – Kocsord, 7. 
Leveleki HE. –  Levelek, 8. Nyírteleki 
HE. – Nyírtelek, 9. Szatmárvidéki 
HE. – Nyírmada, 10. Tiszaparti HE. – 
Gávavencsellő, 11. Tisza-Rétköz HE. 
– Buj, 12. Tisza-Rétköz HE. – Kótaj, 
13. Vasutas HE.  – Nyíregyháza, 14. 
Vasutas HE. –Beszterec, 15. Vasutas 
HE. – Beszterec, 16. Megyei Szö-
vetség – Nyíregyháza, 17. Megyei 
Szövetség – Sóstóhegy, 18. Megyei 
Szövetség – Nyíregyháza, 19. Megyei 
Szövetség – Lónya

Mohosz a 2020-2021. tanévre is 
szakköri pályázatot hirdetett, amelyre 
még mindig lehet pályázni!

Összességében elmondhatjuk, hogy 
a Horgász-suli programunkat a lehe-
tőségekhez mérten megvalósítottuk, 
de a koronavírus járvány miatt marad-
tak el rendezvények. Országos szinten 
a gyermek és ifjúsági munkánk a 
legjobbak közé tartozik. Programunk 
legtöbb pontját a Mohosz Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottsága átvette, és 
bedolgozta éves programjába. 

Jelenleg az iskolákba beveze-
tett szigorítások miatt nem tudunk 
bemenni az iskolákba és külső ren-
dezvényeket se tervezhetünk. A vírus 
egyetlen pozitív hatása a gyermekhor-
gászatra, hogy megjelentek a csalá-
dok a vízparton és a gyerekek mellett 
a szülök, nagyszülők egy része is újra 
pecabotot vett a kezébe.

Biri Imre
Ifjúság-Oktatási Szakbizottság elnöke

Vadon Roland 5 325 g, 5. Mikita Zoltán 
3 210 g.

Fogyatékkal élők eredményei: 1. 
Kekecs Miklós 2 690 g, 2. Lőcsei Sán-
dor 2 620 g, 3. Gincsai Pál 915 g.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Szege-
den a Maty-éri evezős-pályán lett meg-
rendezve az országos csapatbajnokság, 
melyen megyei válogatottunk az idén 
is részt vett. A tizenkilenc csapatból 
álló mezőnyből több neves csapatot 

is magunk mögé utasítottunk, megyei 
válogatottunk ezen a rangos versenyen 
bronzérmet szerzett. Egyéniben is több 
díjat elhoztunk: Szűcs Éva női, Vadon 
Dániel U-25, és Krausz Zoltán felnőtt 
kategóriában második lett. Csapatunk 
minden tagját dicséret illeti a kitartó 
munkájáért. Köszönjük horgásztársa-
ink szurkolását és támogatását! Külön 
köszönjük a támogatást a Tímár Mix 
etetőanyag gyártójának. Csapatunk tag-
jai: Vadon Roland, Vadon Dániel, Biró 

Attila Adrián, Szűcs Éva, Luzsinszky 
Tamás, Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, 
Sebők Zsolt. Csapatvezető: Szilágyi 
Imre. Edző: Béres Miklós.

A timári Tisza-part évek óta adott 
helyszínt a megyei horgászainak, hogy 
folyóvízen is összemérjék tudásukat. 
Sajnos, az idén a parton uralkodó álla-
potok miatt elmaradt a verseny.

Az említett támogatókon és a megyei 
szövetség támogatásán kívül köszö-
nettel tartozok minden olyan egye-

sületnek, amelyek rendezvényeinknek 
önzetlenül, térítés nélkül helyszínt biz-
tosítottak és segítették azok zavartalan 
lebonyolítását.

Remélem, az elkövetkező években 
is színvonalas és népszerű marad a 
versenyhorgászat és sok örömet szerez 
majd a résztvevőknek. Bízunk abban is, 
hogy a jövőben a COVID-vírus miatt 
nem maradnak el versenyeink.

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Tisztelt Horgásztársak!
A Mohosz közfeladat-ellátá-

sa egyaránt kiterjed a horgá-
szokra és a horgászszerveze-
tekre. Természetes, hogy a hor-
gászat gyakorlása, a feltételek 
megteremtése során a két érdek 
sokszor nem teljesen egyezik, 
de ugyanakkor vitathatatlanul 
közös érdek a magyar horgász-
vizek természeti értékeinek, 
halállományának megőrzése, 
de a vízparti környezet és a 
szolgáltatások fejlesztése is. E 
munka során fokozatosan egy-
ségesítjük a halgazdálkodási 
szolgáltatási és a szabályozási 
környezetet is, a horgászszer-
vezetek képviselőinek konst-
ruktív együttműködésével. A 
2021. évtől így újra „visszatér” 
az Országos Horgászrend is, de 
már az új jogszabályi környezet 
szerinti felépítéssel és szabá-
lyozási logikával, támogatandó 
a halgazdálkodási hasznosítók 
jövőnkre vonatkozó, felelős 
döntéseit.

Közös érdekünk a szabályok 
betartása, betartatása. Kérjük, 
hogy a horgászatra és a hor-
gászat környezetére vonatkozó 
jogszabályok, horgászszövet-
ségi és helyi szabályok meg-
ismerésével és alkalmazásával 
Önök is támogassák munkán-
kat, járuljanak hozzá a vizek 
és a vízpartok nyugalmához, 
további fejlesztéséhez. Őszin-
tén bízunk a 2021. évi horgász-
szezon sikerében és ehhez a jó 
egészséget, sok szabadidőt és 
emlékezetes horgászélménye-
ket kívánunk mindenkinek!

A Mohosz Elnöksége

I. Általános szabályozási elő-
írások

1. A horgász a horgászat 
megkezdése előtt köteles meg-
ismerni és a horgászat során 
betartani a halgazdálkodás-
ról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 
és a végrehajtására kiadott 

133/2013. (XII.29.) VM ren-
delet (Vhr.) rendelkezéseit, 
valamint a helyi horgászrend 
szabályait.

2. A Vhr. felhatalmazása 
alapján a Mohosz jogosult a 
szervezeti rendszerébe tartozó 
horgászszervezetek számára 
irányadó Országos Horgászren-
det (OHR) kiadni és azt köte-
les a honlapján közzétenni. Az 
OHR tételes jogszabályi hivat-
kozásokat nem tartalmaz, hor-
gászati szabályai - külön hivat-
kozás hiányában - a Hhvtv. és a 
Vhr. aktuális horgászati szabá-
lyaival egyezőek.

3. A helyi horgászrend (HHR) 
a halgazdálkodási hasznosító 
egy vagy több halgazdálkodási 
vízterületére és azon (azokon) 
valamennyi területi jegytípu-
sára általánosan és speciálisan 
érvényes szabályok gyűjtemé-
nye, amely jogszabállyal, az 
OHR rendelkezéseivel és hal-
gazdálkodási hatósági határo-
zattal nem lehet ellentétes. Az 
aktuális évi helyi horgászrend 
kiadásának határideje a területi 
jegyek forgalmazásának kezde-
te, hatálya az aktuális évi OHR 
hatályával megegyező.

4. A helyi horgászrendi kivo-
nat (HRK) az egy vagy több 
területi jegytípusra érvényes, a 
HHR szabályait személyi jogo-
sultsági célkivonatként tartal-
mazó szabálygyűjtemény. Az 
aktuális évi helyi horgászrendi 
kivonatok kiadásának határide-
je a területi jegyek forgalma-
zásának kezdete, hatályuk az 
aktuális évi HHR hatályával 
megegyező.

5. Ha egy horgászegyesü-
let úgy dönt, hogy kizárólag 
a jogszabályok előírásait, illet-
ve az OHR szabályait alkal-
mazza, továbbá számára a Vhr. 
(és a halgazdálkodási hatóság) 
előírásai sem keletkeztetnek 
külön szabályozási kötelezett-
séget, akkor HHR, vagy HRK 
kiadására nem kötelezett. Ez 

esetben a horgászszövetségi 
HORINFO szakrendszerben a 
„Helyi Horgászrend, horgász-
rendi kivonat” helyére az OHR 
töltendő fel és e területi jegy 
„További információk” rovatá-
ban e tényt „Ezen területi jegy 
esetében helyi horgászrendként 
az Országos Horgászrend értel-
mezendő” felirattal a horgász-
egyesületnek kötelezően szere-
peltetnie kell.

6. A helyi horgászrend sza-
bályai nem lehetnek ellentéte-
sek a jogszabályi előírásokkal, 
ugyanakkor jogszabályi fel-
hatalmazás alapján a halgaz-
dálkodási hasznosító horgász-
szervezeteknek lehetőségük 
van szigorúbb korlátozások 
előírására, a halgazdálkodási 
hatóságoknak pedig enyhítések 
elrendelésére is. Ezeket a helyi 
horgászrendnek minden eset-
ben tételesen tartalmaznia kell, 
ugyanakkor eltérés hiányában 
az általános (Hhvtv., Vhr.) jog-
szabályi előírások feltüntetése 
a HHR és a HRK esetében sem 
kötelező, mert a lényegi előírá-
sokat a horgász fogási napló is 
tartalmazza.

7. A horgászat gyakorlásának 
alapvető feltételei közé tartozik 
az érvényes horgászokmányok 
megléte és azok a horgászhe-
lyen történő mindenkori biz-
tosítása.

8. A horgászokmányok közül 
a helyi horgászrend hatálya alá 
tartozó területi jegy vásárlásá-
val a horgász polgárjogi szer-
ződést is köt a jegy kiadójával, 
s ennek keretében hozzájárul 
adatai hatályos jogszabályok-
nak megfelelő, célhoz kötött 
kezeléséhez.

9. A területi jegyhez kiegé-
szítő jegy kizárólag az adott 
területi jeggyel el nem érhe-
tő, előre meghatározott több-
letszolgáltatások, vagy többlet 
horgászati lehetőségek biztosí-
tására adható ki.

10. A területi jegy kiadójá-

nak előírása esetén a horgász 
köteles a területi jegy elide-
geníthetetlen mellékleteként 
a helyi horgászrendet, vagy 
annak kivonatát magánál tar-
tani, illetve online vásárlás ese-
tén a területi jegyet és a hor-
gászrendet kinyomtatás nélkül 
egy arra alkalmas készülék (pl. 
tablet, okostelefon) képernyő-
jén a horgászat időtartama alatt 
ellenőrzésre bemutatni.

11. A horgász a horgászat 
kezdete előtt jogosult terüle-
ti jegyen szereplő vízterület, 
vízterületek aktuális horgászati 
információinak megismerésére 
is. Az információszolgáltatás 
horgászszervezet által megha-
tározott és közzétett módon, 
illetve eseti halőri tájékoztatás 
útján valósulhat meg.

12. A területi jegy kiadója a 
HHR, HRK esetében az évközi 
változtatás jogát fenntartja, de 
erről köteles a helyi horgász-
rendben megjelölt tájékoztatási 
módon, felületen a változást 
megelőzően legalább 8 nappal 
hitelt érdemlő módon, közzété-
tellel értesíteni a horgászokat. 
Ha a közzététel e szabálynak 
megfelelően megtörtént, a hor-
gász a területi jegy visszavoná-
sát és a vásárlástól való eltiltást 
megalapozó halgazdálkodási 
hasznosítói eljárásoknál a tájé-
koztatás hiányára nem hivat-
kozhat.

13. Ha a helyi horgászrend 
évközi változásáról, vagy egy 
elrendelt eseti tilalomról a hor-
gász bizonyíthatóan nem érte-
sült, vagy nem lett értesítve, 
akkor a tárgyban felelősségre 
nem vonható. A horgászrend 
vonatkozásában a tárgyi hal-
gazdálkodási hasznosítói sza-
bályozáson túl bizonyítható 
értesítés a HORINFO rendszer-
ben nyilvántartott e-mail címre 
a rendszerből beérkező vagy a 
horgász személyes profiljának 
megnyitásakor megjelenő érte-
sítés vagy dokumentum.

Magyar Országos Horgász Szövetség 1124 Budapest, Korompai utca 17.

ORSZÁGOS HORGÁSZREND
Érvényes: 2021. január 1-től a 2021. horgászévre

valamennyi, a Mohosz szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra hasznosított 
halgazdálkodási vízterületre, külön kikötés hiányában a helyi horgászrendek szabályozásával együttesen.

MELLÉKLET

Villantó_2021_01.indd   5 2021. 01. 18.   11:38:04



11
2021. január

Villantó6
2021. január

Villantó

A Nyíregyházi Városháza 
Horgász- és Szabadidő 

Egyesületének meghívásos 
versenye.

Először is összefogalalóként 
ez a két gondolat jutott eszem-
be: A Kelet-Magyarország csapata 
„visszahódította” az első helyet a 
XVI.Őszi „Ívás” kupán! vagy: A 
kellemetlen őszi időjárás ellenére, 
helytállva, jó eredmények a XVI. 
Őszi „Ívás” kupán!

Az ősz ezúttal a kellemetlen, a 
legkellemetlenebb „arcát” mutatva 
várta a festői szépségű, szépen par-
kosított, halállományban bővelke-
dő Székely-Őze tanyai víztározón 
a XVI. Őszi „Ívás” horgászkupa 12 

résztvevő csapatát a Nyíregyházi 
Városháza HE. meghívásos ver-
senyén reggel hét órakor. 11 óráig 
a csendes esőtől a zivatarokon át, 
néhol heves szél is próbára tette a 
versenyzőket, akik állva az időjá-
rás „viszontagságait” szorgalma-
san fogták a halakat, köztük több 
7-8 kilós súly közeli példányokat, 
és viszonylag hamar kifogta a 10.5 
kg-os nyurga pontyot – ami a leg-
nagyobbnak bizonyult a verseny 
során –, Balogh Péter a Kormány-
hivatal csapatának a tagja.

A 12 csapat 269.97 kg összsúlyú 
halat „terelgetett” partra négy óra 
alatt, melyre az időjárási viszo-
nyok között nem lehet panasz, és 
amelyből a Kelet-Magyarország 

csapata 46.4 kg-os részt vállalt, 
megnyerve ezzel a versenyt. 

A résztvevők a rendezvény 
végén jó hangulatban fogyasz-
tották el a Jánkfalvi János-Füleki 
Zsolt által készített, igencsak ízle-
tes pásztortarhonyát. 

A szervezők köszönetet mon-
danak azoknak, akik az SZJA 1% 
felajánlásával lehetővé tették, hogy 
nevezési díj nélkül tudtuk idén 

is a versenyünket megrendezni, 
továbbá a díjak felajánlóinak is, 
mint a Kormányhivatal, a Bor-
Carp Team, Kelet-Magyarország, 
Sunshine Rádió és a Bélyegzőház 
Kft., továbbá Bukovinszki István-
nak az Őze-tanyai tó tulajdono-
sának! 

Jövőre találkozunk a XVII. 
„Ívás” kupán!  

Iglai János, egyesületi elnök

Eredmények: 
1. Kelet-Magyarország (Kormány Zoltán, ifj. Kormány Zoltán) 46.4 kg, 
2. Bor-Carp Team (Bor Attila, Bor Márk, ifj. Győrfi László) 42.6 kg,
3. Silver-Carp (Szőke Norbert, Szőke Patrik, Papp Zsolt) 40.4 kg.

Különdíjak: Legelső halfogó: Szőke Norbert (Silver-Carp) ponty. Legnagyobb 
hal: Balogh Péter (Korm.Hivatal) 10.5 kg. Legszebb hal: Bagoly Balázs (Török 
Peca-Team) harcsa, 4.7 kg. Legtöbb halat fogó: Sunshine FM Rádió 83 db. 
Legjobb női versenyző: Iglainé Perecsi Zsuzsa (Nyh. Városházi HE.). Legtöbb 
törpeharcsát fogó: Perecsi Margit (Nyh. Városházi HE.). Legvidámabb csapat: 
Sóstó-Gyógyfürdői HE. „Leglebilincselőbb” csapat: Városi Rendőrkapitányság 
21.02 kg. Legjobb horgász-szakács: Füleki Zsolt. Legjobb „tógazda”: 
Bukovinszki István (Székely-Őze tanya)

A XVI. „Őszi Ívás” horgászkupa

Sok horgász azért várja nagyon 
a hűvösebb őszi és téli hónapo-
kat, mert olyankor van igazán a 
rablóhalas horgászat szezonja. Az 
alacsonyabb hőmérsékletű vizek-
ben elülnek a kisebb halak, a 
ragadozók azonban éhesek, így 
nagy lelkesedéssel rárabolnak az 
előttük fickándozó, horogra tűzött 
csalihalra.

Szabadon választott módszer
A Cormoran Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület Raka-
maz – Tiszanagyfalu szervezésé-
ben páros ragadozóhal-fogó hor-
gászverseny volt november 7-én 
a rakamazi Nagy-Morotván. A 
nevezési díjas versenyre beneve-
zők a vízpartról, valamint csónak-
ból is horgászhattak. A horgász-

módszer is szabadon választott 
volt, lehetett pergetni, fenekez-
ni, vagy pedig úszós készséget 
használni. A versenyt az országos 
versenyszabályzat és a helyi sza-
bályok figyelembevételével ren-
dezték meg. 

Nevezni 7 órától lehetett, a 
megnyitót és a sorsolást követően 
a verseny 8 órától 12 óráig tartott. 
Az eredményt 12.30-kor hirdet-
ték ki a szervezők, akik ebéddel 
is kedveskedtek a küzdelemben 
„megfáradt”, de élményekkel gaz-
dagodó résztvevőknek.

Csónakból 10 -, vízpartról 12 
kitartó horgász mérte össze hor-
gásztudását és próbálta becsapni 
a lustálkodó rablókat. Kategóri-
ánként az első három helyezett 
részesült díjazásban.

Eredmények:
Csónakos verseny győztesei: 1. 
Puki Krisztián / Bátyi Norbert – 2 
db. csuka – 101 cm.
Vízparti verseny győztesei: 1. 
Lakatos Ferenc / Drahos Sándor – 
3 db. csuka – 157 cm., 2. helyezett 
csapat: Turkó József / Reha Sán-
dor – 1 db. csuka – 76 cm.

Legnagyobb halat fogó: Reha 
Sándor – 1 db. csuka – 76 cm.

A horgászverseny végén a hor-
gászok megköszönték a horgász-
egyesület elnökének, Borbély 
Mihálynak sokéves áldozatos 
munkáját, amelyet a horgászvíz 
és a horgászok érdekében vég-
zett.

Horgászverseny a rakamazi Nagy-Morotván

A jászkeszeg 
a 2021-es év hala
A hagyományokat foly-

tatva a Magyar Haltani 
Társaság a 2021-es évre 
is meghirdette az Év hala 
választást. 

A kitüntető címre a korábbi évek-
hez hasonlóan ezúttal 
is három halfajt 
javasoltak, 
e zek re 
l e h e -
t e t t 
s z a -
v a z -
ni a 
társaság 
weboldalán 
2020. december 
31-én déli 12 óráig.

A jelölési elveknek megfelelően 
az év hala 2021 jelöltjei – angolna, 
jászkeszeg, fürge cselle – őshonos 
fajok voltak a magyar vizekben.

A szavazást nagy fölénnyel a 
jászkeszeg nyerte, így ez a halfaj 
lett 2021-ben az év hala.

A jászkeszeg jellemzői
Közepes termetű, szabályos hal-

formájú, ezüstös színű pontyfé-
lénk, melynek barnásvörös alsó 
úszói az évek során egyre élénkeb-
bé válhatnak.

Apró pikkelyei szorosan ülnek 
egymás mellett, csúcsba nyíló, 
viszonylag kis szájával egyaránt 

fogyasztja az üledékben rejtőző 
gerinctelen állatokat, az apró hala-
kat, de a növényi eredetű táplálé-
kot sem veti meg.

A nagyobb vízfolyások lakó-
ja, azonban találkozhatunk vele 
az áramló vizű csatornákban és a 

gyakran átkeveredő, fel-
frissülő tavak-

ban is, mint 
a m i -

lyen a 
Tisza-
tó, a 
B a l a -

tonban 
a z o n b a n 

ritkaság.
Ősszel rajok-

ba verődik, és a meder mélyebb 
részeire húzódva vészeli át a telet. 
Ívásuk tavasz végén vagy nyár 
elején történik, ikrájukat a sóderes 
mederfenékre vagy a vízi növény-
zetre rakják.

A hasonlóan pirosas úszójú 
fajoktól – mint amilyen a bodorka, 
a vörösszárnyú keszeg vagy a 
leánykoncér – legfőképpen az 
oldalvonalán lévő pikkelyek szá-
ma alapján különíthető el. Míg 
a jászkeszeg oldalvonalán 55-60 
pikkely van, az előbbi halfajokén 
csupán 38-49 számolható.

A húsa szálkás, de ízletes. 
A hazai horgászrekord 3,86 kg 
(1995).

A halfogyasztással sokat 
tehetünk az egészsé-

günkért, mégis kerüljük az 
„uszonyos” ételeket.

Egy friss felmérés szerint a 
magyarok többsége tisztában van 
a heti egyszeri halfogyasztás áldá-
sos hatásaival, mégis ennél jóval 
ritkában fogyasztanak „uszonyos” 
táplálékot. A Magyar Dietetiku-
sok Országos Szövetségének 
(MDOSZ) adatai szerint hazánk-
ban évi 6,7 kilogramm az egy főre 
jutó halfogyasztás, ami jelentősen 
elmarad a 24,5 kilogrammos uni-
ós átlagtól.

Utánajártunk, miért érdemes 
minél többször halat tenni a csa-
ládi asztalra, és mi állhat az ala-
csony halfogyasztás hátterében.

Sorosinszki Katalin dietetikus 

lapunknak elmondta, a rendsze-
res halfogyasztó népcsoportoknál 
alacsonyabb a szív- és érrendsze-
ri betegségek előfordulása, mint 
azokban az országokban, ahol 
kevesebb halat esznek az emberek.

– A halak húsa laza szövetszer-
kezetű, könnyen emészthető és 
magas a víztartalma. Kedvező az 
energia-, zsír- és fehérjetartalma, 
ráadásul a megfelelő konyhatech-
nika alkalmazása mellett az ener-
giaszegény étrendbe is beilleszt-
hető. Kisebb-nagyobb mértékben 
többszörösen telítetlen ómega-3 
zsírsavakat tartalmaz, melyek 
élettani szempontból nagyon fon-
tosok, de az emberi szervezet nem 
tudja őket előállítani, ezért a táplá-
lékaink révén juthatunk hozzájuk. 
Az ómega-3 zsírsavak gátolják 
a vérrögképződést, mérséklik a 

vérzsírszintet, szabályozzák a 
vérnyomást, ezáltal csökkentik a 
koszorúér-megbetegedések koc-
kázatát – ismertette a halfogyasz-
tás jótékony hatásait a dietetikus, 
hozzátéve, hazánkban a halálese-
tek több mint felének hátterében 
szív- és érrendszeri betegségek 
állnak. Sorosinszki Katalintól 
megtudtuk, a hal remek forrása 
a zsírban oldódó, elsősorban az 
A- és D-vitaminoknak, melyek 
segítségével a szervezetünk sem-
legesítheti a szabadgyököket, 
az érfalakat károsító anyagokat, 
továbbá a vitaminok növelik a 
betegségekkel szembeni ellenálló 
képességet.

Számít a konyhatechnika
A halhúsnak tehát számos pozi-

tív élettani hatása van, mégis 

hazánkban keveset fogyasztunk 
belőle. A dietetikus szerint sokan 
idegenkednek a hal szagától vagy 
a szálkáktól, és az sem mindegy, 
hogy gyermekkorban a szülők 
megszerettetik-e a halat cseme-
téikkel.

– A közétkeztetési rendelet is 
előírja, hogy tíz nap alatt legalább 
egyszer halat kell fogyasztani a 
gyerekeknek. A halrudacskákat 
könnyen megszeretik a kicsik, de 
nem szabad elfelejteni, hogy az 
elérhető termékek között hatal-
mas különbségek vannak. Arra is 
figyeljünk, hogy ne bő olajban, 
hanem inkább sütőben készítsük 
el az ételt, így sokat tehetünk 
gyermekeink egészségéért – hívta 
fel a figyelmet Sorosinszki Kata-
lin. MI (Részlet a Kelet-Magyar-
ország cikkéből)

Jól teszi, ha halat eszik

A mosolygó zsákokat nyáron 
helyezték ki a PET Kupa szak-
emberei, majd segítségükkel ártéri 
hulladékot gyűjtöttek horgászok, 
halőrök és táborozó iskolások 
is, miközben a szelektív gyűjtés 
fogásaival ismerkedtek. Ősszel a 
PET Kupa önkéntesei is csatlakoz-
tak a helyiek erőfeszítéseihez, és 
ettől kezdve három héten keresz-
tül intenzív ütemben folytatódott 
a gyűjtés. Az idei áradásokkal a 
PET-palackok, vízen úszó játékok 
és gumiabroncsok mellett sok láb-
beli (cipők, papucsok), és szokat-
lanul sok nagyobb hulladék – pél-
dául hűtőszekrény – került elő. 
„A Mosolygó Zsák program utolsó 
három hetében Tiszadadától Tisza-
bábolnáig, nyolc település partjait 
tisztítottuk meg.

A Tiszai PET Kupa önkéntesei 
és a hulladékkezelő csoport tagjai 
köszönetüket fejezik ki a vendég-

szeretetért, szívélyes fogadtatásért, 
a sok meleg teáért, amivel a hely-
béliek fogadták a folyótisztítókat! 
Külön köszönetet érdemelnek a 
tevékeny halászok, halőrök, révé-
szek, valamint a résztvevő telepü-
lések polgármesterei.

Az ártérben jócskán maradt még 
begyűjtésre váró hulladék, ezért a 
program a szervezők reményei sze-
rint tavasszal folytatódik. A szer-
vezők addig pedig azt javasolják a 
természetjáróknak, hogy rögzítsék 
a szennyezett pontokat a TrashOut 
applikációban.

PET Kupa sikere
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Új Élet Horgász és Környezet-
védelmi Egyesület 2020. október 
31-én rendezte meg a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon az I. Kenyér-
gyári Kupa, páros-csónakos 
pergetőverseny 18 páros részvé-
telével! Számos profi horgász is 
tiszteletét tette versenyünkön, 
köztük több országos bajnoksá-
gon induló versenyző, valamint a 
2019-es Dél-Afrikai Világbajnok-
ság ezüst érmes párosa! A kora reg-
geli borongós,esős időt a verseny 
kezdetére felváltotta napsütéses,ám 
borzasztó szeles idő. Igazi kihívás 
volt ez a résztvevőknek, hiszen a 
halak kapókedvét is befolyásolta ez 
a változékony idő. Szeretett holt-
águnk azonban nem vallott szé-
gyent, hiszen a verseny folyamán a 

résztvevők 44 db halat fogtak több 
nagytestű süllőt is zsákmányolva, 
köztük egy 93 centis,közel 9 kilós 
egyedet is! Rendkívül jól fogták 
a süllőt, csapósügeret, csukát és 
néhány balin, valamint egy harcsa 

is tiszteletét tette. A verseny végére 
a párosok többsége kimerülten, de 
elégedetten hagyta el a vizet.

1. helyezett: CsaTa Fishing  
(Kincs Csaba-Jakab Tamás) 3734 
pont

2. helyezett: Badboys Team 
(Kecskés Csaba-Mlinárcsik Attila) 
3254 pont

3. helyezett: Szponzor Nélkü-
li Team (Molnár Kristóf-Bajnai 
Micó) 2190 pont

Legnagyobb hal: Reiva 
Spinning Team (Oláh Péter-Tóth 
László) 93 centiméters süllő

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani főtámogatónknak, Varga 
Pálnak, a wobblerek.com tulaj-
donosának, az IPCC versenyek 
szervezőjének az önzetlen segítsé-
géért, a Magyar Talléros Rendez-
vényháznak a lélekmelegítőkért, 
valamint annak lelkes csapatnak 
amelyik segített létrehozni és lebo-
nyolítani ezt a versenyt! 

Jövőre találkozunk!

I. Kenyérgyári Kupa, páros-csónakos pergetőverseny

Immár a huszonegyedik Nyír-Márvány csukafogó ver-
senyt rendezte meg a gávavencsellői Kacsatónál a 

Tiszaparti Horgász Egyesület.

Ötvenkét horgász nevezett be végül a megmérettetésre, de sajnos 
a sok-sok kapásból hét csukát sikerült csak megakasztani. A verseny 
érdekessége, hogy a csukák főleg 11 óra után raboltak rá a csalihalak-
ra. A legnagyobb ragadozó a mérlegen 4,96 kilogrammot nyomott.

A végeredmény: 1. Bakó Nándor 1 db (4960 gramm, Gávaven-
csellő), 2. Kovács Zsolt 1 db (2650 gramm, Tarcal), 3. Hunyadi 
Ádám 2 db (1855 gramm, Tarcal), 4. Butta László 1 db (835 

gramm, Tarcal polgármestere), 5. 1 
db Feller János (545 gramm, Gáva-
vencsellő).

A különdíj, Frank Árpád 
Snecihorgász felajánlását, a leg-
nagyobb halat fogó Bakó Nándor 
nyerte, aki egyben ezzel a gyönyö-
rű 4 960 grammos csukával a 21. 
Nyír-Márvány Csukafogó bajnoka 
lett.

Csupán hét csukát sikerült megfogniukPergetve szép az élet
Már nagyon vártuk, hogy ismét 

valamilyen formában összemér-
hessük halfogó tudásunkat a víz-
parton. Jó alkalmat jelentett erre 
a 2020. november 08-án Apagyon 
megtartott Megyei Pergető Ver-
seny, mely tizenkilenc csapat rész-
vételével zajlott. Ismerve a vizet, 
bíztunk benne, hogy nem marad-
nak el a sikerek sem.

Eredménylista: 1. helyezett ST 
Spinnig Team (Somogyi Tamás, 
Sepa Tamás) 195 cm, 2. Kollégák 
Team (Veres Attila, Papp Lász-
ló) 185 cm, 3. Gumicsali-Guminő 
Team (Doszpot József, Herdinai 
József) 100 cm, 4. HFL Team (Sze-
keres Sándor, Lehel Iván) 85 cm, 
5. Antihal KFT. Team (Szalanics 
Csaba, Zábrák Zsolt) 80 cm, 6. 

KA- BA Team (Sebők Zsolt, Sán-
dor Zoltán) 65 cm. Legnagyobb 
halat Papp László fogta, egy 75 cm 
harcsát. Gratulálunk valamennyi 

résztvevőnek, reméljük, 2021-ben 
az egész versenyévadot meg tudjuk 
valósítani.

Szilágyi Imre

A SARS-CoV-2 koronavírus 
okozta világjárvány magyaror-
szági őszi, téli, második hullá-
ma okán elrendelt veszélyhelyzet 
okán a horgászattal, a horgász- és 
horgászsport rendezvényekkel, 
valamint horgászati ügyintézés-
sel, okmánybiztosítással kapcso-
latban elrendelt, illetve javasolt 
eljárásrendről (IV.)

1. A Mohosz OHSZK felhívja a 
horgászokat és a horgászszerve-
zeteket, hogy kövessék nyomon 
a hiteles kormányzati tájékoz-
tatást nyújtó www.koronavirus.
gov.hu oldalt, illetve külön is 
tájékoztassák a fokozottan 
veszélyben lévő az idős hor-
gásztársakat a fertőzés veszélyé-
nek csökkentési lehetőségeiről, 
továbbá tartsák be az aktuális 
veszélyhelyzeti, védelmi, jár-
ványügyi rendelkezéseket.

2. A Mohosz OHSZK felhívja a 
horgászokat, hogy ha horgászat 
mellett döntenek, akkor
a)  tömegközlekedés használata 

esetén maszkot viseljenek,
b)  személygépkocsiban maszkvi-

selés nélkül csak az ugyanazon 
háztartásban élők induljanak 
együtt,

c)  a vízparton a területi jegyek 
kiváltása során kerüljék a 
tömeges sorban állást, ameny-
nyiben ez elkerülhetetlen, tart-
sanak egymástól legalább 2 
méter távolságot, a horgászhe-
lyek tekintetében a nem ugyan-
azon háztartásban élők pedig 
az 3 méteres távolságot minden 
irányban tartsák egymástól,

d)  a horgászat teljes időtartama 
alatt kerüljék a társas érintke-
zés megszokott formáit,

e)  ha a horgászhelyen rendelke-
zésre állnak közös használatú 
eszközök, ülőalkalmatosságok, 

azokat használat előtt és után 
is egyénileg fertőtlenítsék,

f)  fokozottan ügyeljenek rá, hogy 
szemetet (pl. élelmiszer cso-
magolóanyagokat, használt 
zsebkendőket, papírtörlőket) 
ne hagyjanak maguk után, azo-
kat gyűjtsék össze és tegyék a 
(lehetőleg egy zacskóba cso-
magolva) a legközelebbi hulla-
dékgyűjtőbe.

3. Az Operatív Törzs Ügyele-
ti Központ átirata és a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ tájé-
koztatása alapján: 
a)  a közös háztartásban (egy csa-

ládban) élő horgászok maszk 
nélkül,

b)  a nem közös háztartásban 
élő horgászok a Mohosz által 
előírt 3 méteres védőtávolság 
betartásával maszk nélkül,

c)  a nem közös háztartásban élő 

horgászok az előírt 1,5 méte-
res védőtávolság betartásával 
maszkban a 10. pont szerinti 
idősávban (nappal) egy csó-
nakban (vagy lajstromszámos 
vízijárműben együtt horgász-
hatnak. A Mohosz ajánlása, 
hogy a horgászok száma az a) 
pont szerinti esetben a 3 főt, a 
b) és c) pont szerinti esetben a 
2 főt ne haladja meg.

4. A Mohosz OHSZK felhívja 
a horgászok figyelmét, hogy a 
halőr
a)  az aktuális védelmi, járvány-

ügyi jogszabályi rendelkezések 
megszegőit a rendőrhatóság 
felé feljelenteni köteles,

b)  a jogszabályi és horgászszer-
vezeti járványügyi előírások 
és korlátozások be nem tartása 
esetén a horgászat beszünteté-
sét kezdeményezheti.

TÁJÉKOZTATÓTisztelt Horgásztársak!
Az elmúlt időszakban többen megkerestek a csónakos hor-

gászattal kapcsolatban, miszerint egy csónakból egy időben 
csak egy ember horgászhat. A kedélyek meg nyugtatására 
álljon itt egy részlet a MOHOSZ legfrissebb eljárásrendi 
tájékoztatójából, amivel remélem sikerül a félreértéseket 
eloszlatnom!

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

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

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

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

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

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

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

A Sporthorgász Egyesületek 
Villantó

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

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

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

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

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

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

„Horgászsportért” kitüntetést kapta 2020-ban
Bukovinszki István, a Székelyi víztározó Horgász Egyesület 

el nöke és Fesztóry Sándor, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szövetsége ügyvezető igazgatója.

Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a egyesületünk számára ajánlották fel. Továbbra is várjuk a felajánlásokat. 
Adószámunk: 19207119-1-15

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.

BM telefon: 03-32/63-19

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. 15 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)
 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 (3 kg, gyereknek 2 kg)
 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)

  fajlagos tilalmi időszakban 100 cm
 Sebes pisztráng 10. 01.–03. 31. 22 cm (3 db)
 Menyhal  25 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)

TILALMAK, MÉRETKORLÁTOZÁSOK:2021. évi 
fogási esélyek

Szolunáris 
naptár

Gyenge fogás

Jó fogás

Nagyon jó fogás

Utolsó negyed

Újhold

Első negyed

Teli hold

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

Villantó Magazin falinaptár

MAGAZIN

IRODAI NYITVATARTÁS
4000 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz. földszint 

10. (Galéria Üzletház)
Tel.: 06-42/411-372 Fax: 06-42/411-372 

Nyitva tartás:

Hétfő:  7.30-16.00-ig

Kedd: 7.30-16.00-ig

Szerda:  7.30-18.00-ig

Csütörtök: 7.30-16.00-ig

Péntek: 7.30-16.00-ig

www.villantomagazin.hu 
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Új Élet Horgász és Környezet-
védelmi Egyesület 2020. október 
31-én rendezte meg a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon az I. Kenyér-
gyári Kupa, páros-csónakos 
pergetőverseny 18 páros részvé-
telével! Számos profi horgász is 
tiszteletét tette versenyünkön, 
köztük több országos bajnoksá-
gon induló versenyző, valamint a 
2019-es Dél-Afrikai Világbajnok-
ság ezüst érmes párosa! A kora reg-
geli borongós,esős időt a verseny 
kezdetére felváltotta napsütéses,ám 
borzasztó szeles idő. Igazi kihívás 
volt ez a résztvevőknek, hiszen a 
halak kapókedvét is befolyásolta ez 
a változékony idő. Szeretett holt-
águnk azonban nem vallott szé-
gyent, hiszen a verseny folyamán a 

résztvevők 44 db halat fogtak több 
nagytestű süllőt is zsákmányolva, 
köztük egy 93 centis,közel 9 kilós 
egyedet is! Rendkívül jól fogták 
a süllőt, csapósügeret, csukát és 
néhány balin, valamint egy harcsa 

is tiszteletét tette. A verseny végére 
a párosok többsége kimerülten, de 
elégedetten hagyta el a vizet.

1. helyezett: CsaTa Fishing  
(Kincs Csaba-Jakab Tamás) 3734 
pont

2. helyezett: Badboys Team 
(Kecskés Csaba-Mlinárcsik Attila) 
3254 pont

3. helyezett: Szponzor Nélkü-
li Team (Molnár Kristóf-Bajnai 
Micó) 2190 pont

Legnagyobb hal: Reiva 
Spinning Team (Oláh Péter-Tóth 
László) 93 centiméters süllő

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani főtámogatónknak, Varga 
Pálnak, a wobblerek.com tulaj-
donosának, az IPCC versenyek 
szervezőjének az önzetlen segítsé-
géért, a Magyar Talléros Rendez-
vényháznak a lélekmelegítőkért, 
valamint annak lelkes csapatnak 
amelyik segített létrehozni és lebo-
nyolítani ezt a versenyt! 

Jövőre találkozunk!

I. Kenyérgyári Kupa, páros-csónakos pergetőverseny

Immár a huszonegyedik Nyír-Márvány csukafogó ver-
senyt rendezte meg a gávavencsellői Kacsatónál a 

Tiszaparti Horgász Egyesület.

Ötvenkét horgász nevezett be végül a megmérettetésre, de sajnos 
a sok-sok kapásból hét csukát sikerült csak megakasztani. A verseny 
érdekessége, hogy a csukák főleg 11 óra után raboltak rá a csalihalak-
ra. A legnagyobb ragadozó a mérlegen 4,96 kilogrammot nyomott.

A végeredmény: 1. Bakó Nándor 1 db (4960 gramm, Gávaven-
csellő), 2. Kovács Zsolt 1 db (2650 gramm, Tarcal), 3. Hunyadi 
Ádám 2 db (1855 gramm, Tarcal), 4. Butta László 1 db (835 

gramm, Tarcal polgármestere), 5. 1 
db Feller János (545 gramm, Gáva-
vencsellő).

A különdíj, Frank Árpád 
Snecihorgász felajánlását, a leg-
nagyobb halat fogó Bakó Nándor 
nyerte, aki egyben ezzel a gyönyö-
rű 4 960 grammos csukával a 21. 
Nyír-Márvány Csukafogó bajnoka 
lett.

Csupán hét csukát sikerült megfogniukPergetve szép az élet
Már nagyon vártuk, hogy ismét 

valamilyen formában összemér-
hessük halfogó tudásunkat a víz-
parton. Jó alkalmat jelentett erre 
a 2020. november 08-án Apagyon 
megtartott Megyei Pergető Ver-
seny, mely tizenkilenc csapat rész-
vételével zajlott. Ismerve a vizet, 
bíztunk benne, hogy nem marad-
nak el a sikerek sem.

Eredménylista: 1. helyezett ST 
Spinnig Team (Somogyi Tamás, 
Sepa Tamás) 195 cm, 2. Kollégák 
Team (Veres Attila, Papp Lász-
ló) 185 cm, 3. Gumicsali-Guminő 
Team (Doszpot József, Herdinai 
József) 100 cm, 4. HFL Team (Sze-
keres Sándor, Lehel Iván) 85 cm, 
5. Antihal KFT. Team (Szalanics 
Csaba, Zábrák Zsolt) 80 cm, 6. 

KA- BA Team (Sebők Zsolt, Sán-
dor Zoltán) 65 cm. Legnagyobb 
halat Papp László fogta, egy 75 cm 
harcsát. Gratulálunk valamennyi 

résztvevőnek, reméljük, 2021-ben 
az egész versenyévadot meg tudjuk 
valósítani.

Szilágyi Imre

A SARS-CoV-2 koronavírus 
okozta világjárvány magyaror-
szági őszi, téli, második hullá-
ma okán elrendelt veszélyhelyzet 
okán a horgászattal, a horgász- és 
horgászsport rendezvényekkel, 
valamint horgászati ügyintézés-
sel, okmánybiztosítással kapcso-
latban elrendelt, illetve javasolt 
eljárásrendről (IV.)

1. A Mohosz OHSZK felhívja a 
horgászokat és a horgászszerve-
zeteket, hogy kövessék nyomon 
a hiteles kormányzati tájékoz-
tatást nyújtó www.koronavirus.
gov.hu oldalt, illetve külön is 
tájékoztassák a fokozottan 
veszélyben lévő az idős hor-
gásztársakat a fertőzés veszélyé-
nek csökkentési lehetőségeiről, 
továbbá tartsák be az aktuális 
veszélyhelyzeti, védelmi, jár-
ványügyi rendelkezéseket.

2. A Mohosz OHSZK felhívja a 
horgászokat, hogy ha horgászat 
mellett döntenek, akkor
a)  tömegközlekedés használata 

esetén maszkot viseljenek,
b)  személygépkocsiban maszkvi-

selés nélkül csak az ugyanazon 
háztartásban élők induljanak 
együtt,

c)  a vízparton a területi jegyek 
kiváltása során kerüljék a 
tömeges sorban állást, ameny-
nyiben ez elkerülhetetlen, tart-
sanak egymástól legalább 2 
méter távolságot, a horgászhe-
lyek tekintetében a nem ugyan-
azon háztartásban élők pedig 
az 3 méteres távolságot minden 
irányban tartsák egymástól,

d)  a horgászat teljes időtartama 
alatt kerüljék a társas érintke-
zés megszokott formáit,

e)  ha a horgászhelyen rendelke-
zésre állnak közös használatú 
eszközök, ülőalkalmatosságok, 

azokat használat előtt és után 
is egyénileg fertőtlenítsék,

f)  fokozottan ügyeljenek rá, hogy 
szemetet (pl. élelmiszer cso-
magolóanyagokat, használt 
zsebkendőket, papírtörlőket) 
ne hagyjanak maguk után, azo-
kat gyűjtsék össze és tegyék a 
(lehetőleg egy zacskóba cso-
magolva) a legközelebbi hulla-
dékgyűjtőbe.

3. Az Operatív Törzs Ügyele-
ti Központ átirata és a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ tájé-
koztatása alapján: 
a)  a közös háztartásban (egy csa-

ládban) élő horgászok maszk 
nélkül,

b)  a nem közös háztartásban 
élő horgászok a Mohosz által 
előírt 3 méteres védőtávolság 
betartásával maszk nélkül,

c)  a nem közös háztartásban élő 

horgászok az előírt 1,5 méte-
res védőtávolság betartásával 
maszkban a 10. pont szerinti 
idősávban (nappal) egy csó-
nakban (vagy lajstromszámos 
vízijárműben együtt horgász-
hatnak. A Mohosz ajánlása, 
hogy a horgászok száma az a) 
pont szerinti esetben a 3 főt, a 
b) és c) pont szerinti esetben a 
2 főt ne haladja meg.

4. A Mohosz OHSZK felhívja 
a horgászok figyelmét, hogy a 
halőr
a)  az aktuális védelmi, járvány-

ügyi jogszabályi rendelkezések 
megszegőit a rendőrhatóság 
felé feljelenteni köteles,

b)  a jogszabályi és horgászszer-
vezeti járványügyi előírások 
és korlátozások be nem tartása 
esetén a horgászat beszünteté-
sét kezdeményezheti.

TÁJÉKOZTATÓTisztelt Horgásztársak!
Az elmúlt időszakban többen megkerestek a csónakos hor-

gászattal kapcsolatban, miszerint egy csónakból egy időben 
csak egy ember horgászhat. A kedélyek meg nyugtatására 
álljon itt egy részlet a MOHOSZ legfrissebb eljárásrendi 
tájékoztatójából, amivel remélem sikerül a félreértéseket 
eloszlatnom!

Üdvözlettel: Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató 
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A Nyíregyházi Városháza 
Horgász- és Szabadidő 

Egyesületének meghívásos 
versenye.

Először is összefogalalóként 
ez a két gondolat jutott eszem-
be: A Kelet-Magyarország csapata 
„visszahódította” az első helyet a 
XVI.Őszi „Ívás” kupán! vagy: A 
kellemetlen őszi időjárás ellenére, 
helytállva, jó eredmények a XVI. 
Őszi „Ívás” kupán!

Az ősz ezúttal a kellemetlen, a 
legkellemetlenebb „arcát” mutatva 
várta a festői szépségű, szépen par-
kosított, halállományban bővelke-
dő Székely-Őze tanyai víztározón 
a XVI. Őszi „Ívás” horgászkupa 12 

résztvevő csapatát a Nyíregyházi 
Városháza HE. meghívásos ver-
senyén reggel hét órakor. 11 óráig 
a csendes esőtől a zivatarokon át, 
néhol heves szél is próbára tette a 
versenyzőket, akik állva az időjá-
rás „viszontagságait” szorgalma-
san fogták a halakat, köztük több 
7-8 kilós súly közeli példányokat, 
és viszonylag hamar kifogta a 10.5 
kg-os nyurga pontyot – ami a leg-
nagyobbnak bizonyult a verseny 
során –, Balogh Péter a Kormány-
hivatal csapatának a tagja.

A 12 csapat 269.97 kg összsúlyú 
halat „terelgetett” partra négy óra 
alatt, melyre az időjárási viszo-
nyok között nem lehet panasz, és 
amelyből a Kelet-Magyarország 

csapata 46.4 kg-os részt vállalt, 
megnyerve ezzel a versenyt. 

A résztvevők a rendezvény 
végén jó hangulatban fogyasz-
tották el a Jánkfalvi János-Füleki 
Zsolt által készített, igencsak ízle-
tes pásztortarhonyát. 

A szervezők köszönetet mon-
danak azoknak, akik az SZJA 1% 
felajánlásával lehetővé tették, hogy 
nevezési díj nélkül tudtuk idén 

is a versenyünket megrendezni, 
továbbá a díjak felajánlóinak is, 
mint a Kormányhivatal, a Bor-
Carp Team, Kelet-Magyarország, 
Sunshine Rádió és a Bélyegzőház 
Kft., továbbá Bukovinszki István-
nak az Őze-tanyai tó tulajdono-
sának! 

Jövőre találkozunk a XVII. 
„Ívás” kupán!  

Iglai János, egyesületi elnök

Eredmények: 
1. Kelet-Magyarország (Kormány Zoltán, ifj. Kormány Zoltán) 46.4 kg, 
2. Bor-Carp Team (Bor Attila, Bor Márk, ifj. Győrfi László) 42.6 kg,
3. Silver-Carp (Szőke Norbert, Szőke Patrik, Papp Zsolt) 40.4 kg.

Különdíjak: Legelső halfogó: Szőke Norbert (Silver-Carp) ponty. Legnagyobb 
hal: Balogh Péter (Korm.Hivatal) 10.5 kg. Legszebb hal: Bagoly Balázs (Török 
Peca-Team) harcsa, 4.7 kg. Legtöbb halat fogó: Sunshine FM Rádió 83 db. 
Legjobb női versenyző: Iglainé Perecsi Zsuzsa (Nyh. Városházi HE.). Legtöbb 
törpeharcsát fogó: Perecsi Margit (Nyh. Városházi HE.). Legvidámabb csapat: 
Sóstó-Gyógyfürdői HE. „Leglebilincselőbb” csapat: Városi Rendőrkapitányság 
21.02 kg. Legjobb horgász-szakács: Füleki Zsolt. Legjobb „tógazda”: 
Bukovinszki István (Székely-Őze tanya)

A XVI. „Őszi Ívás” horgászkupa

Sok horgász azért várja nagyon 
a hűvösebb őszi és téli hónapo-
kat, mert olyankor van igazán a 
rablóhalas horgászat szezonja. Az 
alacsonyabb hőmérsékletű vizek-
ben elülnek a kisebb halak, a 
ragadozók azonban éhesek, így 
nagy lelkesedéssel rárabolnak az 
előttük fickándozó, horogra tűzött 
csalihalra.

Szabadon választott módszer
A Cormoran Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület Raka-
maz – Tiszanagyfalu szervezésé-
ben páros ragadozóhal-fogó hor-
gászverseny volt november 7-én 
a rakamazi Nagy-Morotván. A 
nevezési díjas versenyre beneve-
zők a vízpartról, valamint csónak-
ból is horgászhattak. A horgász-

módszer is szabadon választott 
volt, lehetett pergetni, fenekez-
ni, vagy pedig úszós készséget 
használni. A versenyt az országos 
versenyszabályzat és a helyi sza-
bályok figyelembevételével ren-
dezték meg. 

Nevezni 7 órától lehetett, a 
megnyitót és a sorsolást követően 
a verseny 8 órától 12 óráig tartott. 
Az eredményt 12.30-kor hirdet-
ték ki a szervezők, akik ebéddel 
is kedveskedtek a küzdelemben 
„megfáradt”, de élményekkel gaz-
dagodó résztvevőknek.

Csónakból 10 -, vízpartról 12 
kitartó horgász mérte össze hor-
gásztudását és próbálta becsapni 
a lustálkodó rablókat. Kategóri-
ánként az első három helyezett 
részesült díjazásban.

Eredmények:
Csónakos verseny győztesei: 1. 
Puki Krisztián / Bátyi Norbert – 2 
db. csuka – 101 cm.
Vízparti verseny győztesei: 1. 
Lakatos Ferenc / Drahos Sándor – 
3 db. csuka – 157 cm., 2. helyezett 
csapat: Turkó József / Reha Sán-
dor – 1 db. csuka – 76 cm.

Legnagyobb halat fogó: Reha 
Sándor – 1 db. csuka – 76 cm.

A horgászverseny végén a hor-
gászok megköszönték a horgász-
egyesület elnökének, Borbély 
Mihálynak sokéves áldozatos 
munkáját, amelyet a horgászvíz 
és a horgászok érdekében vég-
zett.

Horgászverseny a rakamazi Nagy-Morotván

A jászkeszeg 
a 2021-es év hala
A hagyományokat foly-

tatva a Magyar Haltani 
Társaság a 2021-es évre 
is meghirdette az Év hala 
választást. 

A kitüntető címre a korábbi évek-
hez hasonlóan ezúttal 
is három halfajt 
javasoltak, 
e zek re 
l e h e -
t e t t 
s z a -
v a z -
ni a 
társaság 
weboldalán 
2020. december 
31-én déli 12 óráig.

A jelölési elveknek megfelelően 
az év hala 2021 jelöltjei – angolna, 
jászkeszeg, fürge cselle – őshonos 
fajok voltak a magyar vizekben.

A szavazást nagy fölénnyel a 
jászkeszeg nyerte, így ez a halfaj 
lett 2021-ben az év hala.

A jászkeszeg jellemzői
Közepes termetű, szabályos hal-

formájú, ezüstös színű pontyfé-
lénk, melynek barnásvörös alsó 
úszói az évek során egyre élénkeb-
bé válhatnak.

Apró pikkelyei szorosan ülnek 
egymás mellett, csúcsba nyíló, 
viszonylag kis szájával egyaránt 

fogyasztja az üledékben rejtőző 
gerinctelen állatokat, az apró hala-
kat, de a növényi eredetű táplálé-
kot sem veti meg.

A nagyobb vízfolyások lakó-
ja, azonban találkozhatunk vele 
az áramló vizű csatornákban és a 

gyakran átkeveredő, fel-
frissülő tavak-

ban is, mint 
a m i -

lyen a 
Tisza-
tó, a 
B a l a -

tonban 
a z o n b a n 

ritkaság.
Ősszel rajok-

ba verődik, és a meder mélyebb 
részeire húzódva vészeli át a telet. 
Ívásuk tavasz végén vagy nyár 
elején történik, ikrájukat a sóderes 
mederfenékre vagy a vízi növény-
zetre rakják.

A hasonlóan pirosas úszójú 
fajoktól – mint amilyen a bodorka, 
a vörösszárnyú keszeg vagy a 
leánykoncér – legfőképpen az 
oldalvonalán lévő pikkelyek szá-
ma alapján különíthető el. Míg 
a jászkeszeg oldalvonalán 55-60 
pikkely van, az előbbi halfajokén 
csupán 38-49 számolható.

A húsa szálkás, de ízletes. 
A hazai horgászrekord 3,86 kg 
(1995).

A halfogyasztással sokat 
tehetünk az egészsé-

günkért, mégis kerüljük az 
„uszonyos” ételeket.

Egy friss felmérés szerint a 
magyarok többsége tisztában van 
a heti egyszeri halfogyasztás áldá-
sos hatásaival, mégis ennél jóval 
ritkában fogyasztanak „uszonyos” 
táplálékot. A Magyar Dietetiku-
sok Országos Szövetségének 
(MDOSZ) adatai szerint hazánk-
ban évi 6,7 kilogramm az egy főre 
jutó halfogyasztás, ami jelentősen 
elmarad a 24,5 kilogrammos uni-
ós átlagtól.

Utánajártunk, miért érdemes 
minél többször halat tenni a csa-
ládi asztalra, és mi állhat az ala-
csony halfogyasztás hátterében.

Sorosinszki Katalin dietetikus 

lapunknak elmondta, a rendsze-
res halfogyasztó népcsoportoknál 
alacsonyabb a szív- és érrendsze-
ri betegségek előfordulása, mint 
azokban az országokban, ahol 
kevesebb halat esznek az emberek.

– A halak húsa laza szövetszer-
kezetű, könnyen emészthető és 
magas a víztartalma. Kedvező az 
energia-, zsír- és fehérjetartalma, 
ráadásul a megfelelő konyhatech-
nika alkalmazása mellett az ener-
giaszegény étrendbe is beilleszt-
hető. Kisebb-nagyobb mértékben 
többszörösen telítetlen ómega-3 
zsírsavakat tartalmaz, melyek 
élettani szempontból nagyon fon-
tosok, de az emberi szervezet nem 
tudja őket előállítani, ezért a táplá-
lékaink révén juthatunk hozzájuk. 
Az ómega-3 zsírsavak gátolják 
a vérrögképződést, mérséklik a 

vérzsírszintet, szabályozzák a 
vérnyomást, ezáltal csökkentik a 
koszorúér-megbetegedések koc-
kázatát – ismertette a halfogyasz-
tás jótékony hatásait a dietetikus, 
hozzátéve, hazánkban a halálese-
tek több mint felének hátterében 
szív- és érrendszeri betegségek 
állnak. Sorosinszki Katalintól 
megtudtuk, a hal remek forrása 
a zsírban oldódó, elsősorban az 
A- és D-vitaminoknak, melyek 
segítségével a szervezetünk sem-
legesítheti a szabadgyököket, 
az érfalakat károsító anyagokat, 
továbbá a vitaminok növelik a 
betegségekkel szembeni ellenálló 
képességet.

Számít a konyhatechnika
A halhúsnak tehát számos pozi-

tív élettani hatása van, mégis 

hazánkban keveset fogyasztunk 
belőle. A dietetikus szerint sokan 
idegenkednek a hal szagától vagy 
a szálkáktól, és az sem mindegy, 
hogy gyermekkorban a szülők 
megszerettetik-e a halat cseme-
téikkel.

– A közétkeztetési rendelet is 
előírja, hogy tíz nap alatt legalább 
egyszer halat kell fogyasztani a 
gyerekeknek. A halrudacskákat 
könnyen megszeretik a kicsik, de 
nem szabad elfelejteni, hogy az 
elérhető termékek között hatal-
mas különbségek vannak. Arra is 
figyeljünk, hogy ne bő olajban, 
hanem inkább sütőben készítsük 
el az ételt, így sokat tehetünk 
gyermekeink egészségéért – hívta 
fel a figyelmet Sorosinszki Kata-
lin. MI (Részlet a Kelet-Magyar-
ország cikkéből)

Jól teszi, ha halat eszik

A mosolygó zsákokat nyáron 
helyezték ki a PET Kupa szak-
emberei, majd segítségükkel ártéri 
hulladékot gyűjtöttek horgászok, 
halőrök és táborozó iskolások 
is, miközben a szelektív gyűjtés 
fogásaival ismerkedtek. Ősszel a 
PET Kupa önkéntesei is csatlakoz-
tak a helyiek erőfeszítéseihez, és 
ettől kezdve három héten keresz-
tül intenzív ütemben folytatódott 
a gyűjtés. Az idei áradásokkal a 
PET-palackok, vízen úszó játékok 
és gumiabroncsok mellett sok láb-
beli (cipők, papucsok), és szokat-
lanul sok nagyobb hulladék – pél-
dául hűtőszekrény – került elő. 
„A Mosolygó Zsák program utolsó 
három hetében Tiszadadától Tisza-
bábolnáig, nyolc település partjait 
tisztítottuk meg.

A Tiszai PET Kupa önkéntesei 
és a hulladékkezelő csoport tagjai 
köszönetüket fejezik ki a vendég-

szeretetért, szívélyes fogadtatásért, 
a sok meleg teáért, amivel a hely-
béliek fogadták a folyótisztítókat! 
Külön köszönetet érdemelnek a 
tevékeny halászok, halőrök, révé-
szek, valamint a résztvevő telepü-
lések polgármesterei.

Az ártérben jócskán maradt még 
begyűjtésre váró hulladék, ezért a 
program a szervezők reményei sze-
rint tavasszal folytatódik. A szer-
vezők addig pedig azt javasolják a 
természetjáróknak, hogy rögzítsék 
a szennyezett pontokat a TrashOut 
applikációban.

PET Kupa sikere
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Tisztelet és megbecsülés az egyesületeknek
Ifjúsági horgásztábor, 

Horgász-Suli program alaku-
lása 2020-ban.

A koronavírus-járvány márciusi 
megjelenése hazánkban, a veszély-
helyzet bevezetése és az azóta meglé-
vő szigorú korlátozások mind jelentős 
akadályt jelentettek a 2020. évi gyer-
mek és ifjúsági programunk meg-
valósításánál. A tavasszal bevezetett 
online oktatás az iskolákban akkora 
leterhelést jelentettek a tanároknak, 
hogy a horgászversenyekkel, a szak-
körökkel és a nyári táborokkal nem 
akartak, és nem mertek foglalkozni. 
A szülök egy része is elzárkózott, és 
nem engedte a gyerekét rendezvé-
nyeinkre.

Tisztelet és megbecsülés azoknak 
az egyesületeknek, amik az erős ellen-
szélben is a gyerekek mellé álltak, 
és kapcsolati tőkéjüket kihasználva 
kivitték őket a vízpartra, elmozdítot-
ták őket a számítógéptől, a televízió 
elől. A rendezvényeinknél igyekez-
tünk betartani a kormány és a Mohosz 
által előírt korlátozó intézkedéseket.

A Mohosz által kiírt gyermekna-
pi horgászversenyek pályázatra a 
megyei szövetségből 26 egyesület 
jelentkezett, ez 4x annyi, mint az 
országos átlag. A bizottságunk ala-
pos előkészítő és segítő munkájának 
köszönhetően minden pályázat úgy 
nyert, hogy még hiánypótlásra se kér-
tek fel egyesületeket. Ez az országban 
egyedülálló. A pályázat segítségével 
több, mint 2.000.000 Ft értékű aján-
déktárgy került a megyéhez. 

Az Olcsvai HE., és a Máriapó-
csi HE. kivételével minden egyesü-
let megtartotta rendezvényét, ahol a 
gyermeknapra való tekintettel a min-
den kisiskolás kapott valamilyen apró 
ajándéktárgyat. Az elmaradt verse-
nyek fő oka, hogy az érintett hor-
gászegyesületek – bízva a járvány 
megszűnésében – azokat őszre ter-
vezték, amikor az iskolák már sem-
milyen csoportos rendezvényt nem 
támogattak.

Gyermeknapi horgászversenyre 
pályázott egyesületek: 1. Alkaloida 
Lombik HE., 2. Apagy HE., 3. Bere-
gi Tiszahát HE., 4. Bujtos HE., 5. 
Cormoran HE., 6. Császárszállás HE., 
7. Felsőtiszai Vasutas HE., 8. HO-HO. 
HE. Mándok, 9. Holt-Szamos HE., 
10. Ibrányi HE., 11. KEMÉV HE., 
12. Kis-Tisza HE., 13. Kraszna HE., 

14. Milotai HE., 15. Máriapócsi HE. 
(elmaradt a rendezvény), 16. Nyírte-
leki HE., 17. Olcsvai HE. (elmaradt 
a rendezvény), 18. Réti csík HE., 19. 
Székelyi Víztározó HE., 20. Tégla-
gyár Üzemi HE., 21. Tiszaparti HE., 
22. Tisza-Szamosközi HE., 23. Tisza-
virág HE., 24. Tisza-Rétköz HE., 25. 
Új Élet HE., 26. Vasutas HE. 

A versenyekről pontos létszámada-
tunk még nincs, de várhatóan a szo-
kásos létszámnál kevesebbel (kb. 300 
fő) számolhatunk. 

A Mohosz pályázatot írt ki a nyári 
horgásztáborok támogatására, ahová 
egy horgászegyesületünk, a Vasutas 
STE. adott be önálló pályázatot, de 
a veszélyhelyzet miatt nem tartották 
meg a tábort. Mivel csak az 5-10 
nap közötti táborokra lehetett pályáz-
ni, ezért több jelentkező nem volt. 
Megyénkben ilyen időtartamú tábo-
rok rendezésére nincsenek megfelelő 
helyszínek és a személyi feltételek 
se adottak. 

A megyei szövetség külön pályáza-
tot írt ki a rövidebb időtartamú tábo-
rok, a Horgász tanodák támogatására.  
A pályázatra 12 egyesület jelentke-
zett, amelyből 4 egyesület a koronaví-
rus helyzet miatt nem tartotta meg az 
eseményt.  A megtartott rendezvények 
650.000 ft. támogatásba részesültek.

Horgász tanodákra pályázott 
egyesületek: 1. Apagy HE. (elma-
radt rendezvény), 2. Bujtos HE., 3. 
Cormoran HE., 4. Császárszállás HE., 
5. HO-HO. HE., Mándok (elmaradt 
rendezvény), 6. KEMÉV HE. (7. Kis-
Tisza HE. (elmaradt rendezvény), 8. 

Kraszna HE., 9. Levelek HE., 10. 
Nyírteleki HE., 11. Tiszaparti HE. 
(elmaradt rendezvény), 12. Tiszavirág 
HE.

A Megyei Horgászviadal a gyer-
meknapi horgászversenyek részeként 
újra a Nyíregyházi Bujtosi-tavon 
került megrendezésre, ahol kiválasz-
tásra került az Országos Horgászvia-
dalra elküldött megyei ifjúsági csapat. 
Csapatunk helytállt a Pécs melletti 
Orfűi-tónál megtartott 5 napos Orszá-
gos Horgászviadalon, annak ellenére, 
hogy ellenfeleink profi versenyhor-
gászok voltak. Köszönet a megyei 
szövetségnek a gyerekek utazásának 
megszervezéséért.

A Horgász ötpróba verseny, amely 
az általános iskolák közötti horgász- 
vetélkedő, elmaradt. A szeptember 
végére tervezett rendezvény előtt 
beindult a koronavírus második hul-
láma és az iskolák vezetése nem akart 
kockáztatni. Kérésüket méltányoltuk, 
mert mi se szerettük volna, ha egy 
horgászrendezvény miatt a vírus eset-
leg több iskolába is bekerülne. 

A Rakamazi Erzsébet Királyné 
Általános Iskola felkérésre egy hor-
gász-napot szerveztünk az Erzsébet-
tábor gyermekei részére. A különböző 
játékokkal színesített rendezvényen, 
több mint 40 gyermek ismerkedett a 
horgászat alapjaival. 

A Mohosz által kiírt „Rajzpályázat” 
-ot több alkalommal is meghirdettük. 
Elbírálásuk megtörtént, az eredmé-
nyek megjelentek a Magyar Horgász 
októberi számában, és a Mohosz hon-

lapján. Sajnos, az eredmények nem 
mutatják meg, hogy melyik nyertes 
van a megyénkből.

Folyamatban vannak a 2019-2020-
s tanévben indult horgászszakkörök. 
A koronavírus járvány miatt tavasszal 
nem volt mód a szakkörök befeje-
zésére, így a befejezés határidejét a 
MOHOSZ másodszor is meghosszab-
bította. Az új határidő 2021. április 
30.-a.

Problémát jelent a személyi kiadá-
sok kifizetése és elszámolása, amely-
hez némi útmutatót csak a napokban 
kaptunk.

Folyamatban lévő szakkörök: 1. 
Apagy HE. – Apagy, 2. Bujtos HE. 
– Nyíregyháza, 3. Cormoran HE. – 
Rakamaz, 4. Császárszállás HE. – 
Nyíregyháza, 5. HO-HO. HE. – Mán-
dok, 6. Kraszna HE. – Kocsord, 7. 
Leveleki HE. –  Levelek, 8. Nyírteleki 
HE. – Nyírtelek, 9. Szatmárvidéki 
HE. – Nyírmada, 10. Tiszaparti HE. – 
Gávavencsellő, 11. Tisza-Rétköz HE. 
– Buj, 12. Tisza-Rétköz HE. – Kótaj, 
13. Vasutas HE.  – Nyíregyháza, 14. 
Vasutas HE. –Beszterec, 15. Vasutas 
HE. – Beszterec, 16. Megyei Szö-
vetség – Nyíregyháza, 17. Megyei 
Szövetség – Sóstóhegy, 18. Megyei 
Szövetség – Nyíregyháza, 19. Megyei 
Szövetség – Lónya

Mohosz a 2020-2021. tanévre is 
szakköri pályázatot hirdetett, amelyre 
még mindig lehet pályázni!

Összességében elmondhatjuk, hogy 
a Horgász-suli programunkat a lehe-
tőségekhez mérten megvalósítottuk, 
de a koronavírus járvány miatt marad-
tak el rendezvények. Országos szinten 
a gyermek és ifjúsági munkánk a 
legjobbak közé tartozik. Programunk 
legtöbb pontját a Mohosz Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottsága átvette, és 
bedolgozta éves programjába. 

Jelenleg az iskolákba beveze-
tett szigorítások miatt nem tudunk 
bemenni az iskolákba és külső ren-
dezvényeket se tervezhetünk. A vírus 
egyetlen pozitív hatása a gyermekhor-
gászatra, hogy megjelentek a csalá-
dok a vízparton és a gyerekek mellett 
a szülök, nagyszülők egy része is újra 
pecabotot vett a kezébe.

Biri Imre
Ifjúság-Oktatási Szakbizottság elnöke

Vadon Roland 5 325 g, 5. Mikita Zoltán 
3 210 g.

Fogyatékkal élők eredményei: 1. 
Kekecs Miklós 2 690 g, 2. Lőcsei Sán-
dor 2 620 g, 3. Gincsai Pál 915 g.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Szege-
den a Maty-éri evezős-pályán lett meg-
rendezve az országos csapatbajnokság, 
melyen megyei válogatottunk az idén 
is részt vett. A tizenkilenc csapatból 
álló mezőnyből több neves csapatot 

is magunk mögé utasítottunk, megyei 
válogatottunk ezen a rangos versenyen 
bronzérmet szerzett. Egyéniben is több 
díjat elhoztunk: Szűcs Éva női, Vadon 
Dániel U-25, és Krausz Zoltán felnőtt 
kategóriában második lett. Csapatunk 
minden tagját dicséret illeti a kitartó 
munkájáért. Köszönjük horgásztársa-
ink szurkolását és támogatását! Külön 
köszönjük a támogatást a Tímár Mix 
etetőanyag gyártójának. Csapatunk tag-
jai: Vadon Roland, Vadon Dániel, Biró 

Attila Adrián, Szűcs Éva, Luzsinszky 
Tamás, Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, 
Sebők Zsolt. Csapatvezető: Szilágyi 
Imre. Edző: Béres Miklós.

A timári Tisza-part évek óta adott 
helyszínt a megyei horgászainak, hogy 
folyóvízen is összemérjék tudásukat. 
Sajnos, az idén a parton uralkodó álla-
potok miatt elmaradt a verseny.

Az említett támogatókon és a megyei 
szövetség támogatásán kívül köszö-
nettel tartozok minden olyan egye-

sületnek, amelyek rendezvényeinknek 
önzetlenül, térítés nélkül helyszínt biz-
tosítottak és segítették azok zavartalan 
lebonyolítását.

Remélem, az elkövetkező években 
is színvonalas és népszerű marad a 
versenyhorgászat és sok örömet szerez 
majd a résztvevőknek. Bízunk abban is, 
hogy a jövőben a COVID-vírus miatt 
nem maradnak el versenyeink.

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Tisztelt Horgásztársak!
A Mohosz közfeladat-ellátá-

sa egyaránt kiterjed a horgá-
szokra és a horgászszerveze-
tekre. Természetes, hogy a hor-
gászat gyakorlása, a feltételek 
megteremtése során a két érdek 
sokszor nem teljesen egyezik, 
de ugyanakkor vitathatatlanul 
közös érdek a magyar horgász-
vizek természeti értékeinek, 
halállományának megőrzése, 
de a vízparti környezet és a 
szolgáltatások fejlesztése is. E 
munka során fokozatosan egy-
ségesítjük a halgazdálkodási 
szolgáltatási és a szabályozási 
környezetet is, a horgászszer-
vezetek képviselőinek konst-
ruktív együttműködésével. A 
2021. évtől így újra „visszatér” 
az Országos Horgászrend is, de 
már az új jogszabályi környezet 
szerinti felépítéssel és szabá-
lyozási logikával, támogatandó 
a halgazdálkodási hasznosítók 
jövőnkre vonatkozó, felelős 
döntéseit.

Közös érdekünk a szabályok 
betartása, betartatása. Kérjük, 
hogy a horgászatra és a hor-
gászat környezetére vonatkozó 
jogszabályok, horgászszövet-
ségi és helyi szabályok meg-
ismerésével és alkalmazásával 
Önök is támogassák munkán-
kat, járuljanak hozzá a vizek 
és a vízpartok nyugalmához, 
további fejlesztéséhez. Őszin-
tén bízunk a 2021. évi horgász-
szezon sikerében és ehhez a jó 
egészséget, sok szabadidőt és 
emlékezetes horgászélménye-
ket kívánunk mindenkinek!

A Mohosz Elnöksége

I. Általános szabályozási elő-
írások

1. A horgász a horgászat 
megkezdése előtt köteles meg-
ismerni és a horgászat során 
betartani a halgazdálkodás-
ról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 
és a végrehajtására kiadott 

133/2013. (XII.29.) VM ren-
delet (Vhr.) rendelkezéseit, 
valamint a helyi horgászrend 
szabályait.

2. A Vhr. felhatalmazása 
alapján a Mohosz jogosult a 
szervezeti rendszerébe tartozó 
horgászszervezetek számára 
irányadó Országos Horgászren-
det (OHR) kiadni és azt köte-
les a honlapján közzétenni. Az 
OHR tételes jogszabályi hivat-
kozásokat nem tartalmaz, hor-
gászati szabályai - külön hivat-
kozás hiányában - a Hhvtv. és a 
Vhr. aktuális horgászati szabá-
lyaival egyezőek.

3. A helyi horgászrend (HHR) 
a halgazdálkodási hasznosító 
egy vagy több halgazdálkodási 
vízterületére és azon (azokon) 
valamennyi területi jegytípu-
sára általánosan és speciálisan 
érvényes szabályok gyűjtemé-
nye, amely jogszabállyal, az 
OHR rendelkezéseivel és hal-
gazdálkodási hatósági határo-
zattal nem lehet ellentétes. Az 
aktuális évi helyi horgászrend 
kiadásának határideje a területi 
jegyek forgalmazásának kezde-
te, hatálya az aktuális évi OHR 
hatályával megegyező.

4. A helyi horgászrendi kivo-
nat (HRK) az egy vagy több 
területi jegytípusra érvényes, a 
HHR szabályait személyi jogo-
sultsági célkivonatként tartal-
mazó szabálygyűjtemény. Az 
aktuális évi helyi horgászrendi 
kivonatok kiadásának határide-
je a területi jegyek forgalma-
zásának kezdete, hatályuk az 
aktuális évi HHR hatályával 
megegyező.

5. Ha egy horgászegyesü-
let úgy dönt, hogy kizárólag 
a jogszabályok előírásait, illet-
ve az OHR szabályait alkal-
mazza, továbbá számára a Vhr. 
(és a halgazdálkodási hatóság) 
előírásai sem keletkeztetnek 
külön szabályozási kötelezett-
séget, akkor HHR, vagy HRK 
kiadására nem kötelezett. Ez 

esetben a horgászszövetségi 
HORINFO szakrendszerben a 
„Helyi Horgászrend, horgász-
rendi kivonat” helyére az OHR 
töltendő fel és e területi jegy 
„További információk” rovatá-
ban e tényt „Ezen területi jegy 
esetében helyi horgászrendként 
az Országos Horgászrend értel-
mezendő” felirattal a horgász-
egyesületnek kötelezően szere-
peltetnie kell.

6. A helyi horgászrend sza-
bályai nem lehetnek ellentéte-
sek a jogszabályi előírásokkal, 
ugyanakkor jogszabályi fel-
hatalmazás alapján a halgaz-
dálkodási hasznosító horgász-
szervezeteknek lehetőségük 
van szigorúbb korlátozások 
előírására, a halgazdálkodási 
hatóságoknak pedig enyhítések 
elrendelésére is. Ezeket a helyi 
horgászrendnek minden eset-
ben tételesen tartalmaznia kell, 
ugyanakkor eltérés hiányában 
az általános (Hhvtv., Vhr.) jog-
szabályi előírások feltüntetése 
a HHR és a HRK esetében sem 
kötelező, mert a lényegi előírá-
sokat a horgász fogási napló is 
tartalmazza.

7. A horgászat gyakorlásának 
alapvető feltételei közé tartozik 
az érvényes horgászokmányok 
megléte és azok a horgászhe-
lyen történő mindenkori biz-
tosítása.

8. A horgászokmányok közül 
a helyi horgászrend hatálya alá 
tartozó területi jegy vásárlásá-
val a horgász polgárjogi szer-
ződést is köt a jegy kiadójával, 
s ennek keretében hozzájárul 
adatai hatályos jogszabályok-
nak megfelelő, célhoz kötött 
kezeléséhez.

9. A területi jegyhez kiegé-
szítő jegy kizárólag az adott 
területi jeggyel el nem érhe-
tő, előre meghatározott több-
letszolgáltatások, vagy többlet 
horgászati lehetőségek biztosí-
tására adható ki.

10. A területi jegy kiadójá-

nak előírása esetén a horgász 
köteles a területi jegy elide-
geníthetetlen mellékleteként 
a helyi horgászrendet, vagy 
annak kivonatát magánál tar-
tani, illetve online vásárlás ese-
tén a területi jegyet és a hor-
gászrendet kinyomtatás nélkül 
egy arra alkalmas készülék (pl. 
tablet, okostelefon) képernyő-
jén a horgászat időtartama alatt 
ellenőrzésre bemutatni.

11. A horgász a horgászat 
kezdete előtt jogosult terüle-
ti jegyen szereplő vízterület, 
vízterületek aktuális horgászati 
információinak megismerésére 
is. Az információszolgáltatás 
horgászszervezet által megha-
tározott és közzétett módon, 
illetve eseti halőri tájékoztatás 
útján valósulhat meg.

12. A területi jegy kiadója a 
HHR, HRK esetében az évközi 
változtatás jogát fenntartja, de 
erről köteles a helyi horgász-
rendben megjelölt tájékoztatási 
módon, felületen a változást 
megelőzően legalább 8 nappal 
hitelt érdemlő módon, közzété-
tellel értesíteni a horgászokat. 
Ha a közzététel e szabálynak 
megfelelően megtörtént, a hor-
gász a területi jegy visszavoná-
sát és a vásárlástól való eltiltást 
megalapozó halgazdálkodási 
hasznosítói eljárásoknál a tájé-
koztatás hiányára nem hivat-
kozhat.

13. Ha a helyi horgászrend 
évközi változásáról, vagy egy 
elrendelt eseti tilalomról a hor-
gász bizonyíthatóan nem érte-
sült, vagy nem lett értesítve, 
akkor a tárgyban felelősségre 
nem vonható. A horgászrend 
vonatkozásában a tárgyi hal-
gazdálkodási hasznosítói sza-
bályozáson túl bizonyítható 
értesítés a HORINFO rendszer-
ben nyilvántartott e-mail címre 
a rendszerből beérkező vagy a 
horgász személyes profiljának 
megnyitásakor megjelenő érte-
sítés vagy dokumentum.

Magyar Országos Horgász Szövetség 1124 Budapest, Korompai utca 17.

ORSZÁGOS HORGÁSZREND
Érvényes: 2021. január 1-től a 2021. horgászévre

valamennyi, a Mohosz szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra hasznosított 
halgazdálkodási vízterületre, külön kikötés hiányában a helyi horgászrendek szabályozásával együttesen.

MELLÉKLET
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Soha nem látott nagyságrendű telepítések

A vírus sokszor közbeszólt

A Víz-Környezetvédelmi és Hal-
gazdálkodási Szakbizottság 

2020. évi munkájáról.

Szakbizottságunk szempontjából 
az év legfontosabb eseményével kez-
deném, a történelminek nyugodtan 
nevezhető intervenciós haltelepítéssel. 
A kormány döntése alapján korábban 
soha nem látott nagyságrendű telepítési 
támogatáshoz jutottak az állami tulaj-
donban lévő horgászvizek hasznosítói. 

Az Agrárminisztérium, a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezet (MA-HAL) kezdeményezé-
sére az új típusú koronavírus világjár-
vány okozta külpiaci és belföldi érté-
kesítési nehézségek miatt intervenciós 
felvásárlást végzett, amely a halterme-
lőknél felhalmozódott harmadik nyaras 
korosztályú ponty készleteit érintette. 
A felvásárlás támogatási keretösszege 
meghaladta a bruttó 800 millió forintot. 

Az Agrárminisztérium az interven-
ció szervezésével, végrehajtásával és 
ellenőrzésével a MOHOSZ-t bízta meg. 
Az elosztási elvek meghatározása után, 
április-május hónapban meg is történ-
tek a kihelyezések. A munkában 29 
haltermelő és mintegy 80 szállító jár-
mű vett részt. Az összesen 1177 tonna 
ponty 145 horgászszervezet, 324 vízte-
rületébe került kihelyezésre. Szövetsé-
günk vizeibe 82.719 kg került, melynek 
ára: nettó 53.767.350,- Ft. Szövetsé-
günkön túl több tagegyesületeink is 
részesültek ebből a telepítésből. Iszo-
nyú nagy munka volt ez, elismerés érte. 
A halőr kollegák is segítették a telepítés 
gördülékenységét, kivitelezését. 

Ezen túlmenően a Halgazdálkodási 
Tervnek megfelelő szövetségi telepíté-
sek nagy részén is jelen volt bizottsá-
gunk, ellenőrizve a telepítést, de több 

alkalommal ellenőrizte a Halászati 
Hatóság is azokat. 2020-ban is nyer-
tünk a MOHOSZ pályázatán, mely 
4.800 kg kétnyaras ponty, 200 kg egy-
nyaras süllő és szintén 200 kg egynya-
ras kecsege telepítését támogatta, közel 
50%-os önerő mellett. 

Környezetvédelem
Bizottságunk kiemelt feladata a 

környezet védelme is, a vízterülete-
ink és azok, partjának rendben tartása. 
Császárszálláson például folyamatosan 
szedjük és szállítjuk el a szemetet. 
A horgászokat figyelmeztetjük, hogy 
hagyják rendben maguk után horgász-
helyeiket. Császárnál maradva ott, az 
ökológiai halászatot, a törpeharcsa 
gyérítését folyamatosan végezzük. Az 
elmúlt hónapban új csapdákat is vásá-
roltunk, mert a régiek már elhaszná-
lódtak. Eddig közel 1.200 kg törpétől 
tisztítottuk meg a vizet. Nem túl kel-
lemes feladat a csapdák kiürítése a 
törpék szúrós tüskéi miatt, de a sok 

kiszedett törpe helyén más őshonos 
halnak növeljük meg az életterét. Az 
idén nagy örömmel láttuk, hogy a pon-
tyok leívtak, mert rengeteg kis ponty 
van a Császári-tóban, valamint a tele-
pített süllő ivadékok is szép számban 
megmaradtak. 

Több alkalommal részt vettünk, 
segítettük a szövetséget az ivadék-
mentési munkálatokban is. Több száz 
kilogramm halat tudunk egy-egy alka-
lommal visszahelyezni a fő mederbe, 
a Tisza folyóba, megmentve azokat, 
ezáltal a pusztulástól.

Folyamatos ellenőrzés
2020-ban is ellenőrzéseink folyama-

tosan zajlottak, hiszen a körülmények 
ellenére vagy amiatt nagyon sokan vol-
tak a vízpartokon. Többször végeztünk 
közös ellenőrzést a halőr kollegákkal, 
de az Érkerti Rendőőrs és a Tiszai 
Vízirendészet munkatársai is gyakran 
besegítettek. 

Az ellenőrzések során sokféle 

emberrel találkozunk, ezért is jók ezek 
az összevont ellenőrzések. 2020-ban 
sajnos több mint 400 feljelentés szü-
letett. Elsősorban jogosulatlan horgá-
szat, 3-4 horgászbot használata, jogo-
sulatlanul zsákmányolt hal, őrizetlenül 
hagyott horgászkészség, tilalmi idő, 
méretkorlátozás be nem tartása, okirat-
tal való visszaélés stb. De sajnos az 
állatkínzás is szerepel a palettán, ebben 
az esetben kezdeményeztük a büntető-
eljárást is. 

Pályázatok eszközbeszerzésre
A 2019-es évben beadott MOHOSZ 

eszközbeszerzési pályázatunk 2020-
ban realizálódott. E szerint 1 db nagy 
nagyteljesítményű benzinmotoros 
fűkaszát és 1 db nagyteljesítményű 
benzinmotoros láncfűrészt vehettünk 
át, 50%-os támogatottság mellett, feb-
ruárban. Pályáztunk továbbá még 1 
db utánfutóra, azt pedig nemrégiben 
vehettük át. Itt is 50%-ot kellett meg-
fizetnünk. De nem csak a megyei szö-
vetség, de a vízkezelő egyesületeink is 
éltek a pályázat adta lehetőségekkel.

Az idén pedig újból lesz központi 
halőri ruházat, a MOHOSZ közbeszer-
zési pályázatán keresztül. A főállású 
halőröknek díjmentesen biztosítja 3 
évig, a kihordási időnek megfelelően 
a törvény által előírt ruhát, cipőt, és 
egyéb előírt kiegészítőket.

Halőreink immár korszerű terepjá-
rókkal, hajókkal, technikai eszközökkel 
rendelkeznek. 2021 évtől pedig már a 
bevezetésre kerülő mobil applikáció 
segítségével fogják az ellenőri munkát 
végezni. 

Gura Mihály
Víz-Környezetvédelmi és Halgazdálko-

dási Szakbizottság elnöke

2020. évi egyesületi és megyei 
versenyek, vetélkedők alaku-

lásáról.

A 2020-as évben a szakbizottság 
feladatai a következők voltak: a megyei 
versenynaptár megtervezése az orszá-
gos versenynaptárral összhangban, 
a szereplő helyszínek és időpontok 
egyeztetése a víz kezelőivel. A verse-
nyek megszervezése, illetve lebonyo-
lítása.

Az év elején a vírusjárvány miatt 
az évadnyitó, az egyéni bajnokság és 
a feeder kupa első fordulója elmaradt.

Májusban rendeztük meg a megyei 
feeder bajnokság második fordulóját a 
Keskeny-holtágon Vásárosnaményban. 
Bár az időjárás nem igazán fogadta 
kegyeibe a versenyre érkezőket, mégis 
27-en döntöttek úgy, hogy megméret-
tetik magukat az év első megyei hor-
gászversenyén. Akiknek az ötórai hor-
gászat alatt sikerült egy két darabosabb 
kárászt vagy dévért zsákmányolni és 
természetesen megfelelő mennyiségű 
törpeharcsát, annak már biztosított volt 

a dobogó valamely foka. Júniusban 
szikrázó napsütés fogadta a megyei 
feeder bajnokság harmadik fordulójá-
nak 39 versenyzőjét a kocsordi Kirva 
Lapos-horgász tavon. A horgászok már 
a felkészülési időben találgatták, hogy 
mi lehet a legmegfelelőbb taktika a 
halak becserkészéséhez. Azok, akik a 
kisebb halak megfogását választották, 
a folyamatos etetésnek köszönhetően 
szép fogásokkal végezhettek a dobo-
gón.
A Szuper kupa eredményei: 
1. Varga Albert, 2 pont (11 185 g), 
2. Sveda Tamás, 2 pont (6 275 g), 
3. Vadon Dániel, 3 pont (9 545 g), 
4. Szondi Richárd, 4 pont (5 955 g), 
5. Kecskés Attila, 5 pont (7 230 g), 
6. Vadon Roland, 6 pont (6 000 g).

Évek óta a kisvárdai Bágeri tavak 
adnak otthont a megyei csapatbajnok-
ságnak. Az idén csak öt csapat adta le 
nevezését, így nem volt nehéz a kate-
góriák elhelyezése. A szektorok mér-
legelése igencsak szép meglepetéseket 
hozott, a gyerekeknél Vadon Roland 

7 110 grammos fogása még a felnőt-
tek között is megállta volna helyét. 
Igaz, volt több tíz kiló feletti fogás 
is, de Sándor Zoltán 13830 grammja 
csak a második helyre volt elegendő a 
Kiss Csaba 21550 grammos fogásával 
szemben. A versenyen szép fogások 
születtek, összesen 178705 g hal került 
a haltartókba.

Eredmények: 1. Apagy H.E. 18 
pont, 2. Beregi Tiszavirág H.E., Vásá-
rosnamény 22 pont, 3. Új Élet H. 
E., Tiszalök 23 pont, 4. Vasutas H.E., 
Nyíregyháza 28 pont, 5. Kraszna H.E., 
Kocsord 29 pont.

A XXV. Nemzetközi Barátság Kupa 
a Romániában kezdődő vírusjárvány 
miatt elmaradt.

A megyei tisztségviselői horgász-
versenyt, a megye horgászegyesületei-
nek tisztségviselőit a hagyományoknak 
megfelelően a tavalyi győztes, a Vasas 
HE. láthatta vendégül a Széna réti hor-
gásztavon. Egy szép nyárvégi napon 
hat horgászegyesület jelentkezett, 3-3 
fős csapattal. Sajnos, a tó apróhalállo-

mánya kissé szégyenlős volt, és nem 
növelte nagymértékben a horgászok 
fogásait. Az ügyesebbek azonban több 
pontyot is zsákmányoltak, volt, aki-
nek kilenc kiló feletti fogást sikerült 
elérnie.

Eredmények: 1. Új Élet H.E., 
Tiszalök 6 pont, 2. Nyírtelek H.E. 8 
pont, 3. Vasutas S.T. H.E., Nyíregy-
háza 9 pont, 4. Vasas H.E., Nyírbátor 
12 pont, 5. Kraszna H.E., Kocsord 12 
pont, 6. Szatmárvidéki H.E., Mátészal-
ka 4 pont.

Emlékversenyünk az elhunyt megyei 
elnökünk, dr. Maleczky Imre tiszteleté-
re, az idén is az apagyi Kenderáztató 
horgásztavon került megrendezésre. A 
fogyatékkal élők megyei versenyét is 
az emlékversennyel egyszerre rendez-
tük meg. Mint minden évben, az idén 
is szép számban neveztek a versenyre, 
összesen 37-en, így az egész napijegyes 
oldalt igénybe vettük. 

Az emlékverseny díjazottjai: 1. 
Kovács Gábor 7 800 g, 2. Sebők Zsolt 
6 560 g, 3. Vadon Dániel 4 755 g, 4. 

14. A HHR, vagy HRK kere-
tében, kizárólagos OHR alkal-
mazás esetén pedig a területi 
jegyen biztosítandó a halőri 
telefonszám (szabálytalansá-
gok bejelentésére) és a vízte-
rületi, horgászszervezeti infor-
mációs elérhetőség rögzítése is.

II. A területhasználatra és 
környezetvédelemre vonatko-
zó előírások

15. Az általános parti horgá-
szatra engedélyezett szakaszo-
kon – helyfoglalásra, foglalt 
helyre vonatkozó külön hal-
gazdálkodási hasznosítói elő-
írás hiányában – az érkezés 
sorrendjében bármely szabad 
hely elfoglalható. A külön nem 
kijelölt horgászhelyek közötti 
legkisebb előírt távolság – a 
szomszédokkal történő előze-
tes megegyezés hiányában – 
5 méter. Foglalt hely horgász 
általi létesítése közterületen 
tilos, kivételt képeznek az enge-
déllyel rendelkező víziállások.

16. A horgászhely (a készsé-
gek tervezett helyétől számított 
minimum 2,5 méteres körzet) 
halgazdálkodási hasznosítói 
előírás esetén csak akkor fog-
lalható el, ha előtte az ott lévő 
szemét eltakarítása megtörtént.

17. A horgászhelyen a készsé-
gek bedobása, elhelyezése csak 
úgy történhet meg, ha az mások-
ra nem jelent balesetveszélyt.

18. A horgászhelyen, illetve 
a horgászat során a természet 
védelmének szabályai értelmé-
ben a horgászati tevékenységen 
túl tilos a helyi élővilág állapo-
tának, minőségének bármilyen 
megváltoztatása, zavarása, a 
víz szennyezése és a szemete-
lés bármilyen változata. A ter-
mészeti és az épített környezet 
megóvása, a tisztaság fenntar-
tása a használók kötelessége, 
kártérítési felelősség vállalása 
mellett.

19. Rendkívüli időjárás, árví-
zi készültség vagy védekezés, 
valamint környezetvédelmi 
vagy halegészségügyi veszély-
helyzet, halpusztulás esetén, 
továbbá halgazdálkodási hasz-
nosítói munkavégzés okán a 
halőr a horgászatot, vagy annak 
módját átmenetileg korlátoz-
hatja. E korlátozás lehet álta-
lános, vagy csak meghatározott 
területre kiterjedő.

20. A horgász halpusztulás, 
víz- és környezetszennyezés 
észlelése esetén köteles annak 
azonnali, a halőr vagy a hal-
gazdálkodási hasznosító felé 
történő bejelentésére.

21. A vízminőség védelme 
érdekében a halgazdálkodási 
hasznosító egyes etetőanyagok 
használatát korlátozhatja, vagy 
megtilthatja.

22. Az elvihető hal horgász-
helyen történő konyhai elő-
készítése, feldolgozása csak 
külön halgazdálkodási haszno-
sítói engedéllyel lehetséges.

23. A horgászat közben kelet-
kezett szemét csak a vízparton 
elhelyezett tárolókba, lezárt 
zacskóban helyezhető el. Sze-
metelésnek minősül a cigaret-
tacsikk és a szotyola-maghéj, 
valamint a rágó eldobása is. 
Kutyatartásnál a keletkező hul-
ladék szemétként történő keze-
lése kötelező. A halgazdálko-
dási hasznosító, illetve a terület 
tulajdonosa, vagy kezelője a 
HHR, vagy HRK keretei között 
rendelkezhet úgy is, hogy a 
keletkezett szemetet a horgá-
szat befejezése után minden 
horgász köteles haladéktalanul 
elszállítani.

24. Mások zavarása, a túlzott 
zajkeltés minden formája tilos. 
Nyilvánvaló alkoholos befolyá-
soltság vagy bódult állapot ese-
tén a hivatásos halőr által a hor-
gászat folytatása megtiltható, 
a terület azonnali elhagyására 
való felszólítás mellett.

25. Tüzet gyújtani egyéb 
engedély hiányában csak az e 
célra kiépített helyeken lehet-
séges, ha tűzgyújtási tilalom 
nem került elrendelésre. Élő, 
helyszíni faanyag tűzrakásra 
nem használható. A tűzterekbe 
szemét nem helyezhető el, ott 
el sem égethető. Távozáskor 
biztosítani kell a tűz teljes elol-
tását.

26. A kiépített partvédő 
kövezés, védmű nem bontható 
meg, a kövek ideiglenesen sem 
hordhatók el.

27. A vízparton – kifejezett 
halgazdálkodási hasznosítói, 
üzemeltetői engedély hiányá-
ban – csak fém és műanyag 
bottartó használható.

28. A vízparton, horgászterü-
leten elhelyezett padcsoportok, 
esőbeállók, stégek és kikötői 

műtárgyak, egyéb berendezési 
tárgyak rendeltetésszerű hasz-
nálata, állagmegóvásának elő-
segítése a mindenkori haszná-
lók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi 
előírások

29. Ha a halgazdálkodási 
hasznosító külön, a horgászat-
ra engedélyezett időszakokat 
határoz meg (nyitva tartás, 
éves és napi horgászidőszakok, 
éjszakai horgászat ideje), akkor 
azokat köteles a HHR, vagy 
HRK keretében feltüntetni. A 
területi jegyek érvényessége 
kizárólag ezen időszakokon 
belül értelmezendő.

30. Ha a halgazdálkodási 
hatóság kíméleti területet hatá-
rozott meg, a kíméleti terü-
let vagy területek határainak 
részletes leírása és a kímélet 
időbeli hatálya a HHR, vagy 
HRK része.

31. Ha a halgazdálkodási 
hasznosító saját hatáskörében 
horgászati tilalmi területeket 
határozott meg, akkor azok 
részletes leírása és tilalom idő-
beli hatálya szintén a HHR, 
vagy HRK része, illetve alter-
natív szabályozásként lehetsé-
ges a horgászat engedélyezett 
területeinek feltüntetése is.

32. Folyóvíz jegén horgászni 
minden esetben tilos. Állóvíz 
jegén a lékhorgászat csak ott 
lehetséges, ahol az nem tiltott 
és a jég legalább 10 cm vastag, 
nem olvad és nem mozog. A 
horgász a kivágott léket a hor-
gászat befejezése után köteles 
minden esetben jól láthatóan 
megjelölni.

33. Kijelölt szabadvízi fürdő-
hely (strand) területén horgász-
ni – annak hivatalos nyitvatar-
tási idejében – tilos.

34. A halgazdálkodási hasz-
nosító a Mohosz személyi 
jogosultsági és tagsági-, vala-
mint területi jegymátrix keretei 
között – az egyéb, jogszabály 
által előírt kötelező adatok 
mellett – valamennyi területi 
jegyen meg kell, hogy hatá-
rozza

a) az érvényességi időszakot 
– ide nem értve a halgazdálko-
dási hasznosító által meghatá-
rozott horgászatra engedélye-
zett időszakokat –,

b) az engedélyezett fő hor-

gászati jogcímet és személyi 
jogosultságot,

c) a használható horgász-
készségek számát, valamint

d) azokat a nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületeket és 
víztérkódjaikat, amelyre a terü-
leti jegy érvényessége vonat-
kozik.

35. A horgászkészségek mel-
lett az egyesületi tagsággal 
rendelkező horgász alkalmilag 
1 db, maximum 1 m2 felüle-
tű csalihalfogó emelőhálót is 
használhat, kizárólag a számára 
a horgászathoz szükséges, 15 
cm-nél nem nagyobb – fogható 
– csalihalak gyűjtésére.

36. Halgazdálkodási haszno-
sítói elrendelés esetén a HHR, 
vagy HRK kötelező része az 
egyes horgászati módszerek 
és eszközök alkalmazásá-
val kapcsolatos korlátozások 
bemutatása (pl. műcsalis, behú-
zós-behordós módszerek tilal-
ma vagy speciális szabályai, 
sleppelés, háromágú horog 
tiltása). A halgazdálkodási 
hasznosító a területi jegyen 
és kiegészítő jegyen megha-
tározottakon túl szintén itt 
határozhatja meg a horgászat 
engedélyezett módszereit és 
módozatait, eszközeit, valamint 
a haltárolás és a halvédelem 
kötelezően előírt eszközeit is.

37. Minden esetben a HHR, 
vagy HRK része az egyes hal-
fajok kifogható mérettartomá-
nyától, illetve fajlagos tilalmi 
idejétől való kedvezményi, 
illetve mentesítési eltérések 
azonosítása, melyeket a hal-
gazdálkodási hatóság állapított 
meg. Ide tartozik a jogszabály 
szerinti nem fogható halfaj (pl. 
kecsege) horgászatának eset-
leges engedélyezése is. Ha a 
helyi horgászrendben a tilalmi 
idők összefoglaló táblázatban 
kerülnek közzétételre, akkor 
azokat az adott naptári évre 
aktualizálva kell közzétenni.

38. Szintén a HHR, vagy 
HRK része a halgazdálkodásra 
jogosult által a megállapított, 
jogszabályoktól eltérő bár-
milyen, szigorításra irányuló 
fogási korlátozás azonosítása 
(napi, heti, éves elviteli kvó-
ták, felső méretkorlátozás, nem 
elvihető fajok). Ha a helyi hor-
gászrendben speciális darab-
szám- és alsó-, valamint felső 
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Azoknak az egyesületeknek, ahol 
iskolai horgász szakkört működtet-
tek, a legfontosabb, hogy a szakkört 
be kell fejezni április 30-ig, és az 
elszámolást május 15-ig el kell kül-
deni!
Ehhez szükséges okmányok:
–  Együttműködési megállapodás (Ez 

remélem meg van az iskolával?) – 
szkennelve kell küldeni.

–  Megbízási szerződés a foglalkozás 
vezetővel és az iskolai kapcsolat-
tartóval (mintát küldtem) – a kifi-
zetés módjába a megyei szövetség 
tud segíteni.  

–  A szakkör befejezése (nyolc foglal-
kozás van előírva) április végéig. 
Talán már most is be tudtok menni 
a suliba?

–  Szakmai-, és pénzügyi beszámoló + 
résztvevők adatai (mintát küldtem).
Ha most nem tudtok bemenni az 

iskolába, akkor talán március, április 
hónapban sikerülni fog? Ha mégse 
sikerülne, akkor biztos kapunk új határ-
időt, de jobb lenne minél hamarabb 
befejezni. Legyen a végén egy vízpart 
foglalkozás és lehet horgászvizsga is. 
Ha bármilyen kérdésetek van, akkor 
beszéljünk, írjatok vagy hívjatok fel! 
Pár sorban írjátok már meg, hogy álltok 
jelenleg a szakkörrel?

Biri Imre

Szakkörzárás

A 2021. évi állami horgász-
jegy ára változatlanul alap-
esetben 3.300 Ft marad, Az 
emelt díj: 6.300 Ft. Az Egysé-
ges Szövetségi Hozzájárulás 
(ESZH) szintén nem változik, 
2.000 Ft marad. Az egyesületi 
minimál tagdíj is változatla-
nul 2.000 Ft – tudtuk meg a 
MOHOSZ-tól. A Rekreációs 
éves halász területi engedély 3 
db szélvarsa 60.000 Ft

Változatlan 
maradt

A jövőben 
már évente 1 
milliárd forin-
tot meghaladó 
pályázati, illetve 
normatív alapú 
h o r g á s z s z e r -

vezeti támogatások, új távlatok 
nyílhatnak a horgászközösségek 
előtt – mondta Nagy István agrár-
miniszter a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (Mohosz) éves 
beszámolóján.

A miniszter hangsúlyozta, hogy 

a Mohosz OHSZK támogatásból 
minden olyan horgászszervezet 
részesülhet, ami mögött valódi 
teljesítmény van, valamint törvé-
nyesen és átláthatóan működik. 
Kiemelte, elsődleges cél, hogy 
az Országos Horgászati Hálózati 
Program keretében országos szin-
ten komplex horgászati szolgálta-
tási és horgászturisztikai fejleszté-
si pontok jöhessenek létre.

Hazánkban mintegy 2200 nyil-
vántartott halgazdálkodási vízte-
rület található, ezekből az összes 

állami tulajdonú természetes víz-
terület döntő többsége a Mohosz 
szervezeti rendszerébe tartozik. 
Ez az a terület, ahol a legnagyobb 
a lemaradás, a korábbi évtize-
dekben leromlott horgászhelyek 
infrastruktúráját – a hazai és 
nemzetközi turizmus érdekében 
is – fejleszteni kell – emelte ki az 
agrárminiszter.

Az Agrárminisztérium a jövő-
ben kiemelt feladatának tekinti a 
horgászok életének további köny-
nyítését, így a jövőben folytató-

dik a rendszer elektronizációja, 
egyszerűsödik a horgászokmá-
nyok online vásárlási folyamata, 
illetve erősítik a horgászszerve-
zetek feladatellátását támogató 
eszközellátást is. Szeptemberben 
a horgászszervezeteknél regisztrál 
horgászok száma elérte a 700 ezer 
főt, ráadásul a világjárvány alatt is 
sokan váltották ki az engedélyüket 
– mondta Szűcs Lajos, a Mohosz 
elnöke. Hozzátette: 2020-ban több 
mint 135 ezer fővel nőtt az új hor-
gászok száma.  MML

Új távlatok előtt a hazai horgászközösségek

Megnevezés 2020. évi jegyár Ft 2021. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 35.000 Ft 37.000
felnőtt éves éjjel- nappal 45.000 Ft 47.000
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel 25.000 Ft 25.000
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel (É-N) 35.000 Ft 35.000
felnőtt napi 2.500 Ft 3.000
felnőtt éjszakai 3.500 Ft 3.500
felnőtt heti 10.000 Ft 10.000
kedvezményes éves, 1 botos 18.000 Ft 20.000
ifjúsági napi, 1 botos 1.500 Ft 1.500
ifjúsági heti 6.000 Ft 6.000
Oláhréti-tápcsatorna: felnőtt 
éves 6.000 Ft 6.000
felnőtt napi 600 Ft 600
Alsó-Tiszai csatornák: felnőtt 
éves 6.000 Ft 6.000
felnőtt napi 600 Ft 600
Megyei Gyerekjegy éves 3500 Ft 3500 Ft
Megyei Gyerek napijegy: 400 Ft 400 Ft
Tiszai Felnőtt éves 22.000 Ft 23.000
kedvezményes éves  
(65 év f. ifi, női, fogyatékkal élő) 18.000 Ft 18.000
felnőtt napi 1.200 Ft 1.300
felnőtt heti 5.000 Ft 5.000
kedvezményes felnőtt heti 4.000 Ft 4.000
Rekreációs halász területi éves 
jegy (3 db szélvarsa) 60.000 Ft 60.000
(16 m2-nél nem nagyobb emelő 
hálós) 30.000 Ft 40.000
Tiszadobi holtág felnőtt éves 23.000 Ft 24.000
kedvezményes éves (65 év f. ifi, 
női, fogyatékkal élő) 18.000 Ft 18.000
felnőtt napi 1.200 Ft 1.500
felnőtt heti 6.000 Ft 6.000
Keleti-övcsatorna (Vájás) felnőtt 
éves 3.000 Ft 3.000

méretkorlátozások kerülnek 
közzétételre, akkor azokat lehe-
tőleg egy áttekintő táblázatban 
kell közzétenni.

39. A halgazdálkodási hasz-
nosító kizárólagos döntési 
kompetenciája a csónakhasz-
nálat, valamint a szonár (halra-
dar) használatának engedélye-
zése vagy annak tiltása, illetve 
engedélyezés esetén a haszná-
lat szabályozása. A MOHOSZ 
a halradar használatának enge-
délyezését nagyobb folyókon, 
100 ha vízterületnél nagyobb 
állóvizeken támogatja, illetve 
a haszonbérletében lévő vizek 
esetében engedélyezi.

40. Csónakos horgászat ese-
tén a kikötőn és kijáratán kívül 
a part egyéb, szabad részei-
nek és más csónakoknak, vala-
mint a vízügyi műtárgyaknak 
20 méternél kisebb távolságra 
való megközelítése, továbbá a 
hely tartós megjelölése a hal-
gazdálkodási hasznosító külön 
engedélye nélkül tilos.

41. A horgászat során a hely 
jelölésére használt eszközöket, 
tárgyakat a horgászat befejezé-
se után a vízből minden esetben 
el kell távolítani.

42. A horgászhely (csónak 
esetében a partról is jól lát-
ható), folyamatos megvilágítá-
sa az éjszakai horgászat teljes 
időtartama alatt kötelező, kivé-
telt képeznek a közvilágítással 
érintett parti horgászhelyek.

IV. Az éves összevont orszá-
gos területi jegyekre vonatko-
zó külön előírások

43. Az éves általános orszá-
gos felnőtt, az éves általános 
országos felnőtt kedvezménye-
zett, az éves sportcélú országos 
felnőtt, az éves sportcélú orszá-
gos kedvezményezett, az éves 
általános országos gyermek, 
az éves általános dunai felnőtt, 
az éves általános dunai fel-
nőtt kedvezményezett, az éves 
általános tiszai felnőtt, az éves 
általános tiszai felnőtt kedvez-
ményezett területi jegyek érvé-
nyessége a MOHOSZ hivatalos 
versenynaptárában szereplő 
versenypályák vízterületeire is 
érvényes az adott versenyekre 
nevezett jogosultak (jegytulaj-
donosok) esetében, a hivatalos 
edzés- és versenynapokon.

44. Az éves általános orszá-

gos felnőtt, az éves általános 
dunai felnőtt, az éves általá-
nos tiszai felnőtt területi jegyek 
esetében a Hhvtv. és a Vhr. 
alapján tilalmi időszakkal és 
napi kifogható darabszámmal 
is védett halból összesen 50 
db, de halgazdálkodási vízte-
rületenként maximum 25 db, 
az egyéb kifogható halakból 
50 kg, de halgazdálkodási víz-
területenként maximum 30 kg 
fogható ki az adott vízterületre 
vonatkozó HHR, HRK korlá-
tozások figyelembevételével, , 
valamint egyidőben 2 horgász-
készség, botonként maximum 
2 horoggal (ide nem értve a 
pergető műcsalit) használható.

45. Az éves általános dunai 
kedvezményezett, az éves 
általános tiszai kedvezménye-
zett területi jegyek esetében a 
Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi 
időszakkal és napi kifogható 
darabszámmal is védett halból 
összesen 30 db, de halgazdál-
kodási vízterületenként maxi-
mum 15 db, az egyéb kifogható 
halakból 30 kg, de halgazdál-
kodási vízterületenként maxi-
mum 20 kg fogható ki az adott 
vízterületre vonatkozó HHR, 
HRK korlátozások figyelembe-
vételével, valamint 1 horgász-
készség, botonként maximum 
2 horoggal (ide nem értve a 
pergető műcsalit) használható.

46. Az éves általános orszá-
gos kedvezményezett területi 
jegyek esetében a Hhvtv. és a 
Vhr. alapján tilalmi időszakkal 
és napi kifogható darabszám-
mal is védett halból összesen 
30 db, de halgazdálkodási víz-
területenként maximum 15 db, 
az egyéb kifogható halakból 
30 kg, de halgazdálkodási víz-
területenként maximum 20 kg 
fogható ki az adott vízterületre 
vonatkozó HHR, HRK korlá-
tozások figyelembevételével, 
valamint 1 horgászkészség, 
botonként 1 horoggal (ide nem 
értve a pergető műcsalit) hasz-
nálható.

47. Az éves általános orszá-
gos gyermek területi jegyek 
esetében a Hhvtv. és a Vhr. 
alapján tilalmi időszakkal és 
napi kifogható darabszámmal 
is védett halból összesen 5 db, 
de halgazdálkodási vízterü-
letenként maximum 3 db, az 
egyéb kifogható halakból 20 

kg, de halgazdálkodási vízte-
rületenként maximum 10 kg 
fogható ki az adott vízterületre 
vonatkozó

HHR, HRK korlátozások 
figyelembevételével, valamint 
1 horgászkészség, botonként 1 
horoggal (ide nem értve a per-
gető műcsalit) használható.

48. Az éves sportcélú orszá-
gos felnőtt, az éves sportcé-
lú országos kedvezményezett 
területi jegyek esetében halel-
vitel nem lehetséges, valamint 
1 horgászkészség, botonként 
1 horoggal (ide nem értve a 
pergető műcsalit) használha-
tó. Ettől eltérően a pontyfogó 
országos bajnokságok nevezői 
2 horgászkészséggel, botonként 
egy horoggal horgászhatnak.

V. Halvédelmi előírások
49. A drótszák használata 

tilos.
50. A gyári műcsalik rögzí-

tési pontok szerinti horogszá-
mának növelése, egy horog alá 
újabb horog rögzítése, a külső 
akadás elősegítése céljából tör-
ténő átalakítása tilos.

51. Ragadozóhal-horgászat-
nál az indokolatlan nyeletés 
tilos.

52. Ahol lehetséges és szük-
séges, a háromágú horog, a 
drótelőke használata a HHR és 
a HRK keretében korlátozható.

53. A horgászat során a 
bevetett horgászkészségeket 
őrizetlenül hagyni, vagy azok 
felügyeletét másra bízni tilos. 
Őrzöttnek, illetve felügyeltnek 
minősül a horgászkészség, ha 
a horgász vizuális kapásjelző 
esetén haladéktalanul, hangjel-
zéses kapásjelző esetében az 
észleléstől számított legrövi-
debb időn belül bevághat, illet-
ve megkezdheti a hal fárasz-
tását.

54. A kifogott hal tetszőleges 
megjelőlése, csonkítása tilos.

55. A szabályosan kifogott 
és így megtartható halak cseré-
je, a vízparton, horgászhelyen 
belüli átadása és ajándékozása, 
valamint a kifogott hal érté-
kesítése tilos. Cserén azt kell 
érteni, amikor a hal már szákba 
(ragadozó esetén szájbilincsre) 
került és azt a horgász a hor-
gászhelyén a később kifogott 
halra kívánná átcserélni. Átadá-
son ingyenes halátadás értendő 

egy másik, szintén horgászati 
jogosultsággal rendelkező sze-
mély részére. Ajándékozáson 
egy horgászati jogosultság-
gal nem rendelkező személy 
részére történő átadás értendő. 
Értékesítésen a hal ellenérték 
fejében történő átadása értendő, 
az átvevő személyétől függet-
lenül.

VI. Horgászetikai előírások
56. A horgász egyéni felelős-

sége a választott célhalaknak 
megfelelő, halkíméletet is biz-
tosító horgászeszközök és hor-
gászfelszerelések alkalmazása, 
a horgászat teljes időtartama 
során a horgászatra alkalmas 
fizikai állapot fenntartása.

57. A horgász erkölcsi és eti-
kai kötelessége más horgász 
segítése, a tapasztalatok átadá-
sa, az idős horgásztársak és a 
gyermekhorgászok támogatása.

58. Horgászcsónak, horgász-
hajó használata csak megfe-
lelő sebesség megválasztá-
sával, más horgásztársak és 
víziközlekedők veszélyezteté-
se, vagy zavarása nélkül tör-
ténhet.

59. Ívási, szaporodási idő-
szakban a partmenti sávban 
a sebesség megválasztásánál 
minden horgász felelőssége a 
lerakott ikrák lehetőség szerinti 
megóvása.

60. A horgászcsónak, hor-
gászhajó tulajdonosa köteles 
gondoskodni arról, hogy a csó-
nak felszereltsége és műszaki 
állapota a mindenkori jogsza-
bályi előírásoknak megfeleljen.

61. A horgászfotók elkészí-
tésekor ügyelni kell arra, hogy 
esztétikus, a hal megbecsülését 
is kifejező fényképek készülje-
nek el. A helyes fotón a háttér a 
víz és a vízpart természeti kör-
nyezete, ahol belógó, szétdo-
bált felszerelés, cigaretta, étel 
és ital, kéztörlő rongy, szemét 
nem látható. A horgász a halat 
lehetőleg térdelve, féltérden 
vagy guggolva; mellmagasság-
ban és vízszintesen a halbölcső, 
vagy halpaplan felett tartja, de 
a fényképen a halvédelmi esz-
köz lehetőleg csak részlegesen 
legyen látható. A hal objektív 
felé történő „kitartása” nem 
esztétikus, a helyes távolság 
a súly megtartását is segítő 
félkarnyi. A hal legyen tiszta, 
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Szolunáris naptár

Visszaengedték 
az elkobzott halakat

Szövetségi telepítések

A horgászok előszeretettel 
használják, lapunkban és 

naptárunkon évről évre talál-
kozhatnak vele.

A tengerek mellett élő emberek 
számára ősidők óta ismert, hogy 
a nap és a hold együttes vonze-
reje idézi elő az apályt, illetve a 
dagályt. Ezt a jelenséget nem érzé-
kelhetjük mi, emberek a belvize-
ken, folyókon, de bizonyított tény, 
hogy a halak igenis érzékenyen 
reagálnak erre az egyesített vonz-
erőre, méghozzá úgy, hogy megnő 
vagy csökken a kapókedvük, azaz 
az étvágyuk. Ez a jelenség nem 
annyira szembetűnő, mint a tenge-
reken, de az édesvízi halaknál sem 
hagyható figyelmen kívül. Az az 
igazság, hogy a halak kapókedvére 
sok más tényező is hatással van, s 
ezek különböző kombinációja igen 
jó eredményt hozhat a horgászat-
ban, de teljes sikertelenséget is.

A szolunáris táblázatot egy fran-
cia ichtiológus (tudós, halszakértő) 
harminc évi megfigyelései alapján 
állította föl, Észak-Amerikában 
kísérve figyelemmel a halak reagá-
lását a nap-hold változó fázisaiban.

Vannak részünkre ismert és 
ismeretlen tényezők (faktorok), 
amelyek valamilyen módon kihat-
nak a halak étvágyára, kapókedére.
Ilyenek például:
–  vízállás (magas, alacsony),
–  a víz tisztasága (átlátszóság, 

szennyezettség stb.),

–  megvilágítás (derûs-borús),
–  napszakok (reggel-nappal-

estefelé, félhomály, sötétedés),
–  apadás, áradás, stagnálás,
–  évszakok (tavasz-nyár-ősz-tél),
–  szélfúvás (iránya, erőssége),
–  légnyomás (esése, emelkedése),
–  légköri frontbetörések, átvonulá-

sok (hideg, meleg, frontbetörés-
mentes napok),

–  a víz oldott oxigéntartalma,
–  a víz hőfoka,
–  a horgon levő csali, csalétek,
–  a horgászvíz nyugalma (halász-

orvhalász tevékenység, tiltott 
eszközök alkalmazása),

–  a horgászhely kiválasztása (az 
adott vízterület ismerete a hor-
gász részéről).
Ezek az ismert (úgy-ahogy!) 

tényezők egy egész tanulmányt 
igényelnek, amit nekünk, hor-
gászoknak az irodalomból, de 
főleg tapasztalatokból kell meg-
tanulnunk. Ez a több évtizedes 
tapaszatalatok alapján horgászás-
sal, megfigyeléssel sikerül is, 
kinek-kinek a képességéhez mér-
ten. 

A több évtizedes megfigyelések, 
följegyzések szerint a szolunáris 
táblázat szerinti fogás hozzávető-
leg hatvan százalékban vált be. 
Voltak esetek, amikor teljes mér-
tékben „igazodtak” a halak a táb-
lázathoz, de olyan napok is, ami-
kor pont ellenkezőleg viselkedtek, 
akár jó, akár rossz fogást jelzett a 
szolunáris táblázat.

A snecinek nézett negyven-
hét balin már visszanyer-

te a szabadságát.

Az elmúlt hetekben két tucat 
horgászboltban is ellenőrzést tar-
tott a Nébih ÁHSZ, az ellenőrzé-
sek során több száz csalihalnak 
szánt, igazolatlan eredetű ezüst 
kárászt, keszeget, bodorkát és 
egyéb halat foglaltak le a halőrök 
– olvasható a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal közlemé-
nyében.

Az ellenőrzésekkor kirívónak 
számított annak a váci horgász-
boltnak az esete, ahol összesen 
száznegyvenöt hal került elő, köz-
tük negyvenhét, 5-10 cm körüli 
balin. Az eljárás során kiderült, 
hogy a halak a Duna vízterületé-
ről, horgászfogásból származnak, 
és az azokat kifogó horgász nem 
ismerte fel a méretkorlátozással 

védett balint. A lefoglalt őshonos 
halakat eredetük igazolása után 
a Nébih Állami Halőri Szolgálat 
munkatársai visszaszállították ter-
mészetes élőhelyükre, hogy visz-
szanyerhessék szabadságukat. Ez 
az eset is rávilágít, hogy a szélhaj-
tó küsz – köznyelven sneci – és 
a hasonló méretű balin a tapasz-
talatlan szem számára könnyen 
összetéveszthető. Azonban míg a 
sneci esetében nincs méretkorláto-
zás, addig a balin legkisebb kifog-
ható mérete negyven centiméter. 
Ha horgászként kétségünk van 
a hal fajának beazonosításában, 
tanácsos megfogásukat követően 
azonnal visszaengedni őket, vagy 
hozzáértő tanácsát kérni.

A méret- és darabszám-korláto-
zással védett halaink előírásoktól 
eltérő kifogása akár 500 000 Ft-ig 
terjedő bírsággal is sújtható.

Kelet-Magyarország

Egynyaras süllő telepítése a Tiszába
Az Alsó-Tisza és vízrendszerébe, üzemterven felüli 200 kg egynyaras 

fogassüllő telepítésére került sor 2020. október 28-án Tiszaladány és 
Tiszatardos térségében. A telepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fej-
lesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.

Kétnyaras ponty telepítése a Tiszába és a Császárszállási 
víztározóba

Az Alsó- Felső-Tisza és vízrendszerébe, (Tiszalök, Záhony, Vásárosna-
mény helyszíneken) 3.600 kg kétnyaras ponty, valamint a Császárszállá-
si-víztározóba 1.200 kg szintén kétnyaras ponty került kihelyezésre 2020. 
november 5. és november 7. között. A telepítés üzemterven felüli és a 
MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályá-
zati támogatásával valósult meg.
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2020. november 4-én húsz 
órától kijárási korlátozás 

lépett életbe.

A kijárási korlátozás. Húsz és 
reggel öt óra között. – a (2) 
bekezdés szerinti kivétellel – 
mindenki köteles a lakóhelyén, a 
tartózkodási helyén vagy a szál-
láshelyén maradni. Van néhány 
kivétel, amikor el lehet hagyni a 
szálláshelyet:
• munkavégzés céljából,
•  a munkavégzés helyére történő 

közlekedés céljából
•  a munkavégzés helyéről a lakó-

helyre, a tartózkodási helyre, 
illetve a szálláshelyre történő 
közlekedés céljából

•  egészségkárosodással, élet-
veszéllyel vagy súlyos kánal 
fenyegető helyzet esetén, vala-
mint életvédelmi céllal

A FENTIEK ALAPJÁN ESTE 
8 ÓRÁTÓL REGGEL 5-IG 

HORGÁSZNI TILOS!

A korlátozás betartatásért min-
den esetben az vízkezelő egye-
sület (tulajdonos) a felelős, épp 
úgy, mint bármelyik kereskedel-
mi egység! A horgászterület köz-
terület, és itt sem lehet a kijárási 
korlátozás ideje alatt tartózkodni! 
Jelen helyzetben ezeket a dolgo-
kat mindannyiunk érdekében el 
kell fogadni és be kell tartani!

Éjszaka TILOS!

Felhívjuk figyelmüket, a fogási napló leadásának 
határideje február 28. 

A fogási naplót a váltás helyén, vagy amelyik egyesületnél a 
következő évi állami horgászjegyét váltani szeretné a horgász, ott 

kell leadni. Az átvételről az egyesület az államijegy hátoldalán lévő 
igazolást adja ki, abban az esetben, ha a horgász a jövő évi jegyét 

nem ott szeretné majd megújítani. 
A fogási naplóban lévő adatokat és a fogással töltött napok 

számát is összesíteni kell, és így kell leadni az egyesületnél, tehát 
február 28-ig. 

A hibásan vagy egyáltalán nem összesített adatok, továbbá a le 
nem adott fogási naplók esetén is váltható a következő évre állami 

horgászjegy, de abban az esetben az államijegy kétszeresével 
számolt, emelt díjat kell fizetni. (plusz 3 ezer forintot)

A fogási napló leadási 
határideje: 2021. 02. 28.

így a sarat, fűszálakat, nyálkát, 
esetleges vért friss vízzel le kell 
öblíteni róla.

Célszerű több fotót is elkészí-
teni, hogy a pislogás és/vagy a 
hal mozgásai kiküszöbölhetők 
legyenek. Nem készülhet eti-
kus fotó cigarettával a szájban, 
vagy a halat ronggyal megfog-
va. Napsütésnél ügyelni kell 
arra is, hogy vaku használata 
nélkül a sapkát viselő horgász 
arca leárnyékolt marad. A fotó-
zás során fokozottan ügyelni 
kell a halak kíméletes kezelé-
sére, mozgatására, mert a nagy 
példányok leejtésre, nyomás-
ra az átlagos méretű halaktól 
sokkal érzékenyebbek. A leg-
fontosabb a hal védelme, ha a 
szakszerű gyors fotózás nem 
biztosítható, akkor a halat hala-
déktalanul vissza kell engedni.

62. Terítékfotók csak kivé-
teles esetekben, horgászver-
senyek mérlegelésekor és 
szakcikkek illusztrációjaként 
készíthetők.

63. Más fogott halával 
rekordfogást bejelenteni, illet-
ve egyedül fényképet csináltat-
ni etikátlan és tilos.

64. A színezett fertőtlenítők 
használata csak a fotózás után 
támogatott. Ekkor a hal minden 
látható sebének fertőtlenítése is 
ajánlott, az esetleges élősködők 
eltávolítása mellett.

65. A visszaengedéskor a 
halat csak akkor szabad elen-
gedni, ha az már az egyensúlyi 
helyzetét önerőből fenn tudja 
tartani, valamint mozgása (sza-
badulási reflex) beindult.

VII. A kiemelt szabályszegé-
si cselekmények és irányadó 
szankcióik

66. A halgazdálkodási hasz-
nosító esetében a HHR, HRK 
jogszerű elkészítésével, alkal-
mazásával kapcsolatos ügyek-
ben a MOHOSZ vagy a halgaz-
dálkodási hatóság jár el.

67. A horgász a területi jegy 
jogosultjaként a horgászat 
megkezdésével tudomásul 
veszi, hogy

a) köteles a halőri intézkedé-
sek betartására, az ellenőrzés 
során az együttműködésre,

b) róla - külön jogszabályi 
feltételek fennállása esetén - a 
hivatásos halőr kép-, video-, 
hangfelvételt készíthet,

c) jogosulatlan horgászattal, 
halászattal kapcsolatos bűncse-
lekmény, a területi jegy hatá-
lya alá tartozó vízterületeken 
elkövetett szabálysértés kap-
csán kiszabott jogerős halgaz-
dálkodási hatósági bírság, vagy 
eltiltás esetén, továbbá a helyi 
horgászrendben meghatározott, 
bizonyított szabályszegési ese-
tekben a területi jegye vissza-
vonásra kerülhet, illetve a terü-
leti jegy váltásától a maximum 
5 évre eltiltható.

68. A Hhvtv. szerinti felhatal-
mazás alapján a halgazdálko-
dásra jogosult a visszavonást, 
illetve az eltiltást, mint szank-
ciókat csak akkor alkalmazhat-
ja, ha helyi horgászrendként az 
OHR rendelkezéseit alkalmaz-
za, illetve ha azokat a HHR, 
vagy HRK tartalmazza.

69. A halgazdálkodásra jogo-
sultnak a helyi sajátosságok 
alapján lehetősége van továb-
bi cselekményeket és azokhoz 
eltiltási mértékeket is megha-
tározni azzal, hogy az OHR-
ben tételesen szabályozott cse-
lekmények eltiltási mértékétől 
nem térhet el, illetve további 
cselekmények esetén az eltiltás 
mértéke az öt évet nem halad-
hatja meg.

70. A területi jegy vissza-
vonását és a vásárlástól való 
eltiltást megalapozó kiemelt 
cselekmények és az eltiltás 
mértéke: TÁBLÁZAT

71. A területhasználatra és 
környezetvédelemre vonatkozó 
előírások (II.) és a horgászeti-
kai előírások (VI.) megszegése 
esetén az eltiltás alkalmazása 
halgazdálkodási hasznosítói 
mérlegelés kérdése azzal, hogy 
az „Egyéb, helyi horgászrend 
horgászati szabályait érintő 
szabálysértés” gyűjtőkategória 
szerinti mértéket nem haladhat-
ja meg, ugyanakkor a halgaz-
dálkodási hasznosítói eljárás 
nem helyettesíti indokolt eset-
ben szakhatósági eljárás, vagy 
feljelentés kezdeményezését.

72. A halgazdálkodási hasz-
nosítói eljárásoknál a döntésre 
jogosult a szabályszegés összes 
körülményének ismeretében, az 
itt megállapított keretek között 
dönt az eltiltás mértékéről.

73. Az egy horgászat alkal-
mával elkövetett több önálló 
szabályszegés esetén a cselek-

ményekre kiszabható eltiltások 
időtartama összeadódik, de az 
eltiltás maximum 5 év lehet.

74. Amennyiben egy horgász 
egy szabályszegés elkövetése 
és szankcionálása után újra 
elköveti bármelyik szankcio-
nált cselekményt, a második 
alkalommal az eltiltás az itt 
szabályozottak duplájára, de 
maximum 5 évre emelkedik.

75. Amennyiben egy horgász 
a korábbi eltiltástól számított 
3 éven belül újabb szabálysze-
gést követ el, az eltiltás mérté-
ke legalább 2 év, de maximum 
5 év lehet.

76. A visszavonásra, illet-
ve a területi jegy váltásától 
való eltiltásra minden esetben 
a tényállást és a horgászrendi 
hivatkozást, valamint az eltiltás 
időtartamát tartalmazó hivata-
los halgazdálkodási hasznosítói 
döntéssel és az erről szóló érte-
sítéssel kerülhet sor.

77. A halgazdálkodási hasz-
nosítói visszavonás és az eltil-
tás nem helyettesíti, de nem is 
követeli meg a horgászegyesü-
leti fegyelmi szabályzatokban 
meghatározott eljárásokat, jog-
következményeket.

VIII. Záró rendelkezések

78. A területi jegy kiadója, 
illetve a halgazdálkodási hasz-
nosító horgászszervezet, mint 
jogi személy az általa kezelt 
területeken bekövetkezett bal-
esetekért és károkért felelőssé-
get nem vállal, egyben kártérí-
tési kötelezettségét kizárja.

79. Az érvényes Magyar 
Horgászkártyához kapcsolódó 
horgász balesetbiztosítás feltét-
eleiről a MOHOSZ ad tájékoz-
tatást.

80. A horgászok a vízparton, 
horgászterületeken elhelyezett 
berendezési tárgyakat, horgá-
szati- és vízilétesítményeket 
kizárólag a saját felelősségükre 
használhatják.

81. Az itt nem szabályozott 
egyéb kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, a horgászatra, a 
halgazdálkodásra, a hal védel-
mére, a környezet- és termé-
szetvédelemre, valamint a ren-
dészeti tevékenységre vonatko-
zó jogszabályok és MOHOSZ 
szabályozások, továbbá az 
egyesületi fegyelmi szabályza-
tok előírásai és rendelkezései 
az irányadók.

Budapest, 
2020. december 28.

MELLÉKLET
Horgászattal, halászattal kapcsolatos 
bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, 
orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 évHalőri intézkedés végrehajtásának meg-
tagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő álla-
potban történő elszállítása vagy annak 
kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan 
horgászata

1-5 év, de legalább az 
eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése
1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapí-
tott szabálysértés

1-3 év, de legalább az 
eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak 
megsértése (beírt adatok meghamisítása, 
változtatása, hal beírásának elmulasz-
tása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály 
által védettnek nyilvánított, illetve nem 
fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő álla-
potban történő elszállítása vagy annak 
kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati sza-
bályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év
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Ülésezett az elnökség
A vírushelyzet szabályait betartva találkozott az elnökség az év utolsó ülésén. 
A napirendek keretében az ügyvezető igazgató tájékoztatást adott a két ülés 
között végzett munkáról, amit a szakbizottságok éves tevékenységéről szóló 
beszámolók követtek. Sor került a szövetség kezelésében lévő vízterületek 
2021. évi jegyárainak megállapítására.

APA ÉS FIA
Tanyi József és fia, Ádám a Nyírteleki HE tagjai. Ők maguk sem 

gondolták, hogy ilyen jól kezdik az évet, hisz január első napjaiban a 
Kadarcsi horgásztavon igazán melléjük szegődött a szerencse.
1. Peca januárban? Álmodni sem mertük volna...
2. 2021 első hala. Kereken 10 kg-os koi-tükör-tő ponty keverék

Nem állt meg az élet! 
A nyírteleki Greskó Zoltán  

85 cm-es süllője.

Tizenkilenc csapat 
mérte össze tudását az 

Apagyon rendezett megyei 
pergetőversenyen.

Köszöntő
Tisztelt Horgásztársak!

Ismét egy évvel öregebbek 
lettünk és bátran kijelenthetem, 
hogy rendkívüli év volt a tava-
lyi. Nemcsak a horgász szerveze-
tek, hanem egész Magyarország 
számára is. A kialakult Covid-19 
járvány nem várt nehézségek elé 
állított mindenkit, és meghatároz-
ta a magyar emberek hangulatát. 
Szerencse a szerencsétlenségben, 

hogy a horgászat, mint szabadidős 
tevékenység, nem került jelentős 
korlátozás alá. Szabadon hódolhat-
tunk, hódolhatunk szenvedélyünk-
nek, bár a megváltozott szabályok, 
szokások a vízpartra is elkísérnek 
bennünket. 

Mindennapos lett a szájmaszk 
viselése, és az olyan jól meg-
szokott beidegződéseinket is el 
kellett hagynunk, mint például a 
kézfogás. Ennek ellenére horgász 
szempontból nagyon jó évet zár-
tunk, a gyerekeket is beleértve a 
megyében a horgászlétszám elérte 
a 27 ezer főt. Olyan kormányzati 
intézkedések is születtek, amelyet 
soha nem fogok elfelejteni, mert 
például az intervenciós haltelepí-
tés példanélküli módon bővítette 
a megye és az ország halállomá-
nyát. Annak ellenére, hogy csak 
az állami tulajdonú vizek részesül-
hettek ebből az adományból, nem 
lehetünk elégedetlenek, hiszen a 
megye azon természetes vizeibe, 
amelyek szövetségi kezelésbe 
vannak – gondolok itt a Tiszára 
és mellékfolyóira –, mintegy 100 
millió forint értékben tudtunk halat 
telepíteni. Elmondható tehát, hogy 
mióta a világ világ, még soha senki 
ennyi halat nem telepített!

Azonban a munka az élet más 
területein sem áll meg, sőt, gőzerő-
vel folyik. Mire a kedves olvasó e 

sorokat olvassa, már el is indult a 
HORINFO rendszeren belül a terü-
leti engedélyek online értékesítése, 
kiváltva ezzel a korábbi papírala-
pút. A technika fejlődése már csak 
ilyen, 30-40 évvel ezelőtt még 
mobiltelefonra sem nagyon gon-
doltunk, ma pedig már a minden-
napjaink része, és némi iróniával 
azt is kijelenthetem, hogy a horgá-
szathoz is nélkülözhetetlenné vál-
va szinte már halfogásra jogosító 
okmányként is felfogható, hiszen 
a területi engedélyünket most már 
a mobiltelefonon is eltárolhatjuk. 

Itt szeretnék emlékeztetni a 
sokak által nem értett horgászre-
gisztráció és horgászkártya hasz-
nosságára, ugyanis a regisztráció 
során minden horgász kapott egy 
virtuális fiókot is, ami arra hiva-
tott, hogy a különböző jogosultsá-
gait (például területi engedélyek) 
tárolja.

Mivel pedig a horgászkártya 
immár a halfogásra jogosító okmá-
nyok között jogszabályi szinten 
szerepel, arra kérem a Tisztelt Hor-
gásztársakat, hogy ne felejtsék azt 
otthon! 

Végül engedjék meg, hogy min-
denkinek kívánjak vírusmentes, de 
halfogásban gazdag új évet, minél 
több és minél eredményesebb hor-
gászatot!

Virág Imre elnök

Minden kedves 
horgásztársunknak 

egészségben és 
eredményekben 

gazdag boldog új 
esztendot kívánunk! 
Görbüljön a bot!

"

Ez egy Vas megyéből indított kezdeményezés, amelyet minden 
vízparton komolyan kellene venni

Hajnal Norbert
Gávavencsellő, János-tó, Hajó-
kikötő.

Marjay Károly
egyik őszi csukája Tiszalökről.

Megfogtuk egymást
Az év első halával megfogtuk 
egymást – azaz én megfog-
tam őt twich-elve wobblerrel, 
aztán ő is megfogott engem a 
wobblerrel... Nevettünk egy jót, 
B.Ú.É.K.-kot kívántunk egymás-
nak és mindenki ment a dolgára 
utána vidáman... Pál Varga

Végre nem csak az apraja 
jött Kormány Zoltánnak. Nádvágás Rakamazon.

Elbúcsúztunk
Cormoran STE. nevében nem-
régiben elbúcsúztunk Villás 
Gyula bácsitól, a horgászat és 
a rakamazi Nagy-Morotva sze-
relmesétől. 87 évének sok szép 
napját töltötte a vízparton – 
nyugodjon békében!

Tiszalök,  
Kenyérgyári-holtág

A természet az egyik legnagy-
szerűbb ajándék, amit kaptunk. A 
lágyan hullámzó zöld rétek, az 
erdők, a fák; a kék ég; a csípős, 
hideg szél; a forró napsütés; a 

fehér hótakaró. Ezek mind kivé-
teles dolgok, amelyeket meg kell 
becsülnünk, és én végtelenül hálás 
vagyok a természet eme csodáiért. 
Az év első kerékpározása a csodás 
természetbe, a friss levegőn.

Szikszai Attiláné

Új élőhelyükön
Késő ősszel ismét 1.000 

db ponty új élőhelye lett 
a Székely-Őzetanya Hor-
gásztó! Saját neveldénk 
lehalászása után 700 db 
7-15 kg közötti ponty, 
valamint 300 db 5 kg-os 
átlagsúlyú, spanyol min-
tázatú ponty került áthe-
lyezésre!

2021. év első hala 
számomra. Kereken 
10 kg-os koi-tükör-tő 
ponty keverék

Peca januárban 
Álmodni sem 
mertük.

2020. november 25-én a hideg ellenére sikeres csukahorgászat-
ban volt része a Rétközi-tavon Szilágyi Imrének és Göcs Kriszti-
nának. 

Csuka hidegben

A természet csodája
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