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Tisztelt Horgásztársak! 
 

Pusztamizsei Horgász Egyesület nevében tisztelettel köszöntöm Pusztamizsei Horgász Egyesület nevében tisztelettel köszöntöm Pusztamizsei Horgász Egyesület nevében tisztelettel köszöntöm Pusztamizsei Horgász Egyesület nevében tisztelettel köszöntöm 

Önöket!Önöket!Önöket!Önöket!    

    

Lassan véget ér a 2014-es esztendő és ígéretünkhöz híven immár 

második alkalommal az év végén ismét egy rövid szöveges-képes 

beszámoló keretében összegezzük a 2014-es év fontosabb esemé-

nyeit, történéseit valamint az előttünk álló időszak tervezett fela-

datait.  

Kérem Önöket, hogy az esetleges észrevételeket, javaslataikat jut-

tassák el elérhetőségeink valamelyikére ezzel is segítve az egyesü-

letünk működését. 

                  

                 Üdvözlettel: Borsányi AttilaBorsányi AttilaBorsányi AttilaBorsányi Attila 

                          HE. elnök 
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1. Az új törvény tükrében1. Az új törvény tükrében1. Az új törvény tükrében1. Az új törvény tükrében    

Mint köztudott az Országgyűlés 2013. december 17Mint köztudott az Országgyűlés 2013. december 17Mint köztudott az Országgyűlés 2013. december 17Mint köztudott az Országgyűlés 2013. december 17----i döntésével i döntésével i döntésével i döntésével 

módosította a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényt. módosította a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényt. módosította a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényt. módosította a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényt. 

A 2013. évi CII. törvény értelmében számos, horgászokra vonatkozó A 2013. évi CII. törvény értelmében számos, horgászokra vonatkozó A 2013. évi CII. törvény értelmében számos, horgászokra vonatkozó A 2013. évi CII. törvény értelmében számos, horgászokra vonatkozó 

változás lépett életbe 2014. január 1változás lépett életbe 2014. január 1változás lépett életbe 2014. január 1változás lépett életbe 2014. január 1----jétől. A módosítások érintik jétől. A módosítások érintik jétől. A módosítások érintik jétől. A módosítások érintik 

többek között az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, de egyes többek között az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, de egyes többek között az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, de egyes többek között az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, de egyes 

halfajok kifogható méretét és napi kifogható mennyiségét is. A hor-halfajok kifogható méretét és napi kifogható mennyiségét is. A hor-halfajok kifogható méretét és napi kifogható mennyiségét is. A hor-halfajok kifogható méretét és napi kifogható mennyiségét is. A hor-

gászokat közvetlenül vagy közvetve érintő fontosabb változásokat gászokat közvetlenül vagy közvetve érintő fontosabb változásokat gászokat közvetlenül vagy közvetve érintő fontosabb változásokat gászokat közvetlenül vagy közvetve érintő fontosabb változásokat 

soroljuk fel az alábbiakban. soroljuk fel az alábbiakban. soroljuk fel az alábbiakban. soroljuk fel az alábbiakban.     

    

1.11.11.11.1        Állami jegyet érintő változásokÁllami jegyet érintő változásokÁllami jegyet érintő változásokÁllami jegyet érintő változások    

A 2014-ben forgalomba kerülő állami horgászjegy  kártya formátu-

mú. Előlapján a jegyet kiállító megye, a kiállító szervezet megneve-

zése és az engedélyes adatai, a kiállítás dátuma, továbbá a kifizetett 

díj és az szerepel, hogy az állami jegy hány készség használatára jo-

gosít. 

Hátlapján négy további évre szólóan az érvényesítés helyét találjuk, 

mely bélyeggel történik majd. Az állami jegyen ezenkívül nincs más 

információ. 
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⇒ Az állami horgászjegy az új rendelet értelmében 2000 Ft díj elle-

nében váltható.  

⇒ Érvényessége a kiadás vagy a meghosszabbítás napjától kezdve a 

következő év január 31. napjáig tart. 

⇒ A horgászjegy érvényessége 2000 Ft díj ellenében legfeljebb négy 

alkalommal hosszabbítható meg. 

⇒ Az állami horgászjegy érvényessége akkor hosszabbítható meg, ha 

az igénylő horgászszervezeti tagságát igazolja fogási naplóját le-

adta. 
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⇒ Az állami horgászjegy igénylője köteles írásban nyilatkozni: 

♦  szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségéről, 

♦  nem áll ezekből eredő korlátozás hatálya alatt, 

♦ még nem rendelkezik az adott évre érvényes állami horgász-  

    jeggyel, 

♦ valamint az előző évre szóló fogási naplóját leadásáról.  

⇒ A horgászati jogsértő cselekményeknek minősített eseteiben az ál-

lami horgászjegyet a halászati őr intézkedése során visszatarthat-

ja a jogsértő személytől és a szabálysértési eljárás kezdeményezé-

sével megküldi a halgazdálkodási hatóságnak.  

⇒ Az állami horgászjegyet a halgazdálkodási hatóság visszavonja 

attól a személytől 

♦ aki azt a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni és       

  mulasztását a halgazdálkodási hatóságnál 10 napon belül         

  nem pótolja, 

♦ akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki, 

♦ akinek a horgászattal, vagy a hal fogásával összefüggésben     

    szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét megállapították, 

♦ aki tiltott eszközzel vagy módon horgászik. 
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1.2 1.2 1.2 1.2     A fogási naplót érintő változásokA fogási naplót érintő változásokA fogási naplót érintő változásokA fogási naplót érintő változások    

2014-ben új típusú egységes állami fogási napló került minden hor-

gász kezébe. A korábbi évek  kitöltési gyakorlata megváltozott, új 

szerkezet, új rend és ezzel együtt új szankciók léptek életbe. 

Nagyon fontos, hogy minden horgásznak meg kell érteni a szerkeze-

tét, meg kell tanulni a bejegyzés és összesítés új rendjét, és tudomá-

sul kell venni a hozzá kapcsolódó szankciókat. A legfontosabb vál-

tozásokat az alábbi pontokban foglaljuk össze: 

⇒ A fogási napló az azonos sorszámú állami horgászjeggyel együtt, 

annak érvényességi idejéig, a kiváltást követő év január 31-ig 

használható.  

⇒ A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a napló-

ban lévő naptárban ( 3. oldal) a horgászat megkezdésének nap-

ját.  

⇒ Az engedélyes a kifogott és a megtartani kívánt, darabszám-

korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után 

azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem 

kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fo-

gási naplóba nem kell bejegyezni.  
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⇒ A fogási naplóban a bejegyzés során fel kell tüntetni  a vízterü-

let megnevezését illetve a vízterület kódját. Esetünkben a vízte-

rület megnevezése Holtág I. vagy Holtág II. a  víztérkód pedig : 

000741000741000741000741 

⇒ A horgász fogási naplóját legkésőbb a tárgyévet követő év febru-

ár 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az 

állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami hor-

gászjegyét kiváltani szándékozik.  

⇒ A horgász köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási A horgász köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási A horgász köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási A horgász köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási 

adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és hal-adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és hal-adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és hal-adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és hal-

fajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött fajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött fajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött fajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött 

napok számát is. napok számát is. napok számát is. napok számát is.     

⇒ Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy csak és kizárólag az Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy csak és kizárólag az Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy csak és kizárólag az Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy csak és kizárólag az 

így kitöltött és összesített napló tekinthető szabályosan kitöltött így kitöltött és összesített napló tekinthető szabályosan kitöltött így kitöltött és összesített napló tekinthető szabályosan kitöltött így kitöltött és összesített napló tekinthető szabályosan kitöltött 

fogási naplónak!  Csak ebben az esetben érvényesíthető a 2000 fogási naplónak!  Csak ebben az esetben érvényesíthető a 2000 fogási naplónak!  Csak ebben az esetben érvényesíthető a 2000 fogási naplónak!  Csak ebben az esetben érvényesíthető a 2000 

FtFtFtFt----os díj.os díj.os díj.os díj.    

⇒ A határidőben és megfelelően összesített formában leadott hor-

gász fogási naplóról az átvevő igazolást ad, és nyilvántartást 

vezet.      
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1.3 1.3 1.3 1.3     Tilalmi idők, méret és mennyiségi korlátozások Tilalmi idők, méret és mennyiségi korlátozások Tilalmi idők, méret és mennyiségi korlátozások Tilalmi idők, méret és mennyiségi korlátozások     

Az új jogszabály jelentősen átalakította a fogható halfajaink tilalmi 

idejét és méretkorlátozását. Új fajok kerültek a listára, és a megszo-

kott tilalmak is változtak. 

A fogási napló hátulján az 51. oldalon olvashatjuk  a fogható fajok 

fajlagos tilalmi idejét, méret és mennyiségi korlátozásait, ezért ezek 

részletes ismertetését itt most nem közöljük. 

Előre szeretnénk bocsátani, hogy a vízterület kezelője (területi jegy Előre szeretnénk bocsátani, hogy a vízterület kezelője (területi jegy Előre szeretnénk bocsátani, hogy a vízterület kezelője (területi jegy Előre szeretnénk bocsátani, hogy a vízterület kezelője (területi jegy 

kibocsájtó) az alábbiakban közölt jogszabályi előírásoktól hatósági kibocsájtó) az alábbiakban közölt jogszabályi előírásoktól hatósági kibocsájtó) az alábbiakban közölt jogszabályi előírásoktól hatósági kibocsájtó) az alábbiakban közölt jogszabályi előírásoktól hatósági 

engedéllyel eltérhet, szigorúbb szabályokat is megállapíthat, amit a engedéllyel eltérhet, szigorúbb szabályokat is megállapíthat, amit a engedéllyel eltérhet, szigorúbb szabályokat is megállapíthat, amit a engedéllyel eltérhet, szigorúbb szabályokat is megállapíthat, amit a 

területi jegyen tesz közzé. Ezért minden esetben olvassa el a területi területi jegyen tesz közzé. Ezért minden esetben olvassa el a területi területi jegyen tesz közzé. Ezért minden esetben olvassa el a területi területi jegyen tesz közzé. Ezért minden esetben olvassa el a területi 

jegyen vagy annak mellékletében lévő helyi horgászrendet!jegyen vagy annak mellékletében lévő helyi horgászrendet!jegyen vagy annak mellékletében lévő helyi horgászrendet!jegyen vagy annak mellékletében lévő helyi horgászrendet!    
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⇒ A tárgyévet követő év február 28-i leadási határidőn túli, vagy 

hibásan kitöltött fogási napló esetében is kiadható az állami hor-

gászjegy. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a minden-Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a minden-Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a minden-Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a minden-

kori díj összegének kétszerese. kori díj összegének kétszerese. kori díj összegének kétszerese. kori díj összegének kétszerese.     
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A változás sajnos félreértelmezésekkel is jár, ami kellemetlen követ-A változás sajnos félreértelmezésekkel is jár, ami kellemetlen követ-A változás sajnos félreértelmezésekkel is jár, ami kellemetlen követ-A változás sajnos félreértelmezésekkel is jár, ami kellemetlen követ-

kezményeket is vonhat maga után. A legfontosabb, hogy a 2014. évi kezményeket is vonhat maga után. A legfontosabb, hogy a 2014. évi kezményeket is vonhat maga után. A legfontosabb, hogy a 2014. évi kezményeket is vonhat maga után. A legfontosabb, hogy a 2014. évi 

állami jegy és a fogási napló érvényessége valóban meg lett hosszab-állami jegy és a fogási napló érvényessége valóban meg lett hosszab-állami jegy és a fogási napló érvényessége valóban meg lett hosszab-állami jegy és a fogási napló érvényessége valóban meg lett hosszab-

bítva 2015. január 31bítva 2015. január 31bítva 2015. január 31bítva 2015. január 31----ig illetve 2015. február 28ig illetve 2015. február 28ig illetve 2015. február 28ig illetve 2015. február 28----ig, de ig, de ig, de ig, de     

önmagában az állami horgászjegy és a fogási napló még nem elegen-önmagában az állami horgászjegy és a fogási napló még nem elegen-önmagában az állami horgászjegy és a fogási napló még nem elegen-önmagában az állami horgászjegy és a fogási napló még nem elegen-

dő a horgászathoz, területi engedély is szükséges hozzá!dő a horgászathoz, területi engedély is szükséges hozzá!dő a horgászathoz, területi engedély is szükséges hozzá!dő a horgászathoz, területi engedély is szükséges hozzá!    

Ezért a 2015. évre szóló területi engedély nélkül az állami horgász-Ezért a 2015. évre szóló területi engedély nélkül az állami horgász-Ezért a 2015. évre szóló területi engedély nélkül az állami horgász-Ezért a 2015. évre szóló területi engedély nélkül az állami horgász-

jegy önmagában nem jogosít fel horgászatra!jegy önmagában nem jogosít fel horgászatra!jegy önmagában nem jogosít fel horgászatra!jegy önmagában nem jogosít fel horgászatra!    

    

1.4 1.4 1.4 1.4     Idegenhonos és inváziós halfajok Idegenhonos és inváziós halfajok Idegenhonos és inváziós halfajok Idegenhonos és inváziós halfajok     

A halászati törvény végrehajtási rendelete egyértelműsítette, hogy a 

horgászoknak mit kell tenniük, ha úgynevezett idegenhonos invázi-

ós halfajokat fognak, amelyek közül a busának, az ezüstkárásznak 

és a törpeharcsának van horgászati jelentősége. Ezeket a kifogott 

halakat ezután egyáltalán nem lehet visszadobni. Az általános sza-

bályozás szerint semmilyen tilalmi fogási időszak, illetve méret-, 

vagy darabszám korlátozás nem vonatkozik rájuk. Ugyanez igaz az 

amúrra is, azzal a különbséggel, hogy e halfaj csupán csak idegenho-

nos. Így – ha a helyi szabályozások másként nem rendelkeznek – az 

idéntől az amúr is korlátlanul foghatóvá vált, de a horgászok dönt-

hetnek úgy, hogy a kifogott halakat visszaengedik-e vagy sem. 
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2. Közgyűlésen történt2. Közgyűlésen történt2. Közgyűlésen történt2. Közgyűlésen történt    

Egyesületünk 2014. február 23-án vasárnap tartotta szokásos éves 

közgyűlését a jászteleki Művelődési Házban. A közgyűlésen megje-

lentek létszáma miatt a közgyűlés nem volt határozatképes, így az 

új közgyűlés az alapszabály értelmében az eredeti időponthoz képest 

fél órával később került megtartásra az eredeti napirendi pontok 

alapján.  

Ez a fórum hivatott arra, hogy értékelje az év során végzett mun-

kát, feltárja a hibákat, javaslatot tegyen azok megoldására. 

Nem szabad félvállról venni a dolgokat, mert az elkövetkező év 

vagy évek feladatainak meghatározása, a hibák javítására tett ja-

vaslatok, a jobb és gazdaságosabb működés feltételeinek  megterem-

tése minden horgász érdekében történik, így mindenki véleménye fon-

tos! 

A közgyűlésen beszámoló hangzott el a 2013. év fontosabb esemé-

nyeiről, a bizottságok munkáiról, a halászati és horgászati törvény 

főbb változásairól és a 2014-es év feladatairól. A beszámolókat a 

közgyűlés ellenszavazat nélkül  elfogadta. 

A közgyűlés fontos feladata volt a 2015. évi  vezetőségi választás 

előkészítése is.  
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3. Vezetőségi választás 2015.3. Vezetőségi választás 2015.3. Vezetőségi választás 2015.3. Vezetőségi választás 2015.    

Bizonyára mindenki számára ismert, hogy egyesületünk vezető 

tisztségviselőinek megbízatása jövő év elején lejár, ezért 2015-ben új 

vezetőséget kell választani.  Ehhez a választást megelőzően jelölte-

ket kell állítani. Az alapszabályunk szerint a következő tisztségekre 

kell jelöltet állítani: elnök, elnökhelyettes, titkár, gazdasági vezető 

termelési felelős, ifjúsági felelős, versenyfelelős, felügyelő bizottság 

elnöke, fegyelmi bizottság elnöke. 

Az alapszabályunk 26. §. (1) bekezdés értelmében Az alapszabályunk 26. §. (1) bekezdés értelmében Az alapszabályunk 26. §. (1) bekezdés értelmében Az alapszabályunk 26. §. (1) bekezdés értelmében     

    A közgyűlés jelölő bizottságot állít fel a választásokhoz:A közgyűlés jelölő bizottságot állít fel a választásokhoz:A közgyűlés jelölő bizottságot állít fel a választásokhoz:A közgyűlés jelölő bizottságot állít fel a választásokhoz:    

        ----    A jelölő bizottság száma 3 fő, /elnök és két tag/A jelölő bizottság száma 3 fő, /elnök és két tag/A jelölő bizottság száma 3 fő, /elnök és két tag/A jelölő bizottság száma 3 fő, /elnök és két tag/    

        ----    Megbízatásuk egyszeri esetre szól.Megbízatásuk egyszeri esetre szól.Megbízatásuk egyszeri esetre szól.Megbízatásuk egyszeri esetre szól.    

        ----    Személyi javaslatait írásban teszi meg.Személyi javaslatait írásban teszi meg.Személyi javaslatait írásban teszi meg.Személyi javaslatait írásban teszi meg.    

 

A közgyűlés a jelölő bizottság elnökének Ivanics Ferencet, Ivanics Ferencet, Ivanics Ferencet, Ivanics Ferencet, bizottsá-

gi tagnak pedig Horti Ferencet Horti Ferencet Horti Ferencet Horti Ferencet és  Oláh Tamást Oláh Tamást Oláh Tamást Oláh Tamást választotta meg. 
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A jelölés folyamata:A jelölés folyamata:A jelölés folyamata:A jelölés folyamata:    

⇒  Az egyesület bármely tisztségére csak az választható meg, aki a 

jelöltségét és a választott tisztséggel járó feladatokat és kötele-

zettségeket írásos nyilatkozatban vállalja. 

⇒ A Jelölő bizottság köteles gondoskodni az egyesület tagjai véle-

ményének megismeréséről, a javaslatok minél szélesebb körből 

történő gyűjtéséről. 

⇒ A javaslatok összesítése alapján a Jelölő bizottság összeállítja a 

tisztségviselőkre és a bizottsági tagokra beérkezett jelölési listát. 

⇒  A Jelölő bizottságnak, legkésőbb a választás napját  10 nappal 

megelőzően, el kell készítenie a jelöltek 2015. évi közgyűlés elé 

terjesztendő névsorát. 

⇒  A jelöltek névsorát az egyesület hirdetőtábláin ki kell függeszte-

ni, illetve a tagságot folyamatosan tájékoztatni kell az Egyesü-

letünk honlapján 

A JB feladata tehát az esedékes választások előkészítése, a jelölőlis-

ták összeállítása a tagság véleményének, javaslatainak figyelembe-

vételével.  

A sikeres jelölés érdekében tagság javaslatára feltétlenül A sikeres jelölés érdekében tagság javaslatára feltétlenül A sikeres jelölés érdekében tagság javaslatára feltétlenül A sikeres jelölés érdekében tagság javaslatára feltétlenül 

számítunk!számítunk!számítunk!számítunk! 
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4. Versenyeink4. Versenyeink4. Versenyeink4. Versenyeink    

Az idei évben is bővelkedhettünk horgászversenyekben, amelyek 

megrendezése nem egyszer komoly erőfeszítést jelentett a vezetőség 

számára. A megfeszített szervezői munka eredménye az, hogy min-

den versenyünk sikeres és eredményes volt. Ezúton szeretnénk meg-Ezúton szeretnénk meg-Ezúton szeretnénk meg-Ezúton szeretnénk meg-

köszönni a támogatóinknak és segítőinknek , hogy támogatásukkal köszönni a támogatóinknak és segítőinknek , hogy támogatásukkal köszönni a támogatóinknak és segítőinknek , hogy támogatásukkal köszönni a támogatóinknak és segítőinknek , hogy támogatásukkal 

és munkájukkal hozzájárultak a sikereinkhez!és munkájukkal hozzájárultak a sikereinkhez!és munkájukkal hozzájárultak a sikereinkhez!és munkájukkal hozzájárultak a sikereinkhez! 

 Támogatásukra a jövőben is számítunk!Támogatásukra a jövőben is számítunk!Támogatásukra a jövőben is számítunk!Támogatásukra a jövőben is számítunk! 

 

Versenyeinken az alábbi eredmények születtek: 

Gyermeknapi horgászversenyGyermeknapi horgászversenyGyermeknapi horgászversenyGyermeknapi horgászverseny    

I. hely:  

Gyakorló Általános Iskola “Turbó Rudi” csapata Gyakorló Általános Iskola “Turbó Rudi” csapata Gyakorló Általános Iskola “Turbó Rudi” csapata Gyakorló Általános Iskola “Turbó Rudi” csapata (Jászberény)  

II. hely:  

Szent György Katolikus Általános Iskola “EnergoTeam” csapata Szent György Katolikus Általános Iskola “EnergoTeam” csapata Szent György Katolikus Általános Iskola “EnergoTeam” csapata Szent György Katolikus Általános Iskola “EnergoTeam” csapata 

(Jászalsószentgyörgy)  

III. hely:  

Belvárosi Általános Iskola “Jászteleki Horgászok” csapata Belvárosi Általános Iskola “Jászteleki Horgászok” csapata Belvárosi Általános Iskola “Jászteleki Horgászok” csapata Belvárosi Általános Iskola “Jászteleki Horgászok” csapata (Jászberény)  

A legnagyobb halat fogó címet Pernyész Bálint Pernyész Bálint Pernyész Bálint Pernyész Bálint érdemelte ki egy 

3089g súlyú ponty megszákolása eredményeként. 
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II. Villanyszerelő kupa horgászversenyII. Villanyszerelő kupa horgászversenyII. Villanyszerelő kupa horgászversenyII. Villanyszerelő kupa horgászverseny    

1. hely:  Konkoly Electro Kft. csapataKonkoly Electro Kft. csapataKonkoly Electro Kft. csapataKonkoly Electro Kft. csapata 

2. hely:  BBBB----B Elektro Bt. csapataB Elektro Bt. csapataB Elektro Bt. csapataB Elektro Bt. csapata 

3. hely:  Fire Electric System Kft.  csapataFire Electric System Kft.  csapataFire Electric System Kft.  csapataFire Electric System Kft.  csapata 
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Szabó János horgászversenySzabó János horgászversenySzabó János horgászversenySzabó János horgászverseny    

Felnőtt kategória: 

1. Serfőző Lajos1. Serfőző Lajos1. Serfőző Lajos1. Serfőző Lajos    

2. Kuli Ádám2. Kuli Ádám2. Kuli Ádám2. Kuli Ádám    

3. Oláh Tamás3. Oláh Tamás3. Oláh Tamás3. Oláh Tamás    

Gyermek kategória: 

1. ifj. Szabó Zoltán1. ifj. Szabó Zoltán1. ifj. Szabó Zoltán1. ifj. Szabó Zoltán    

2. Rideg Zsófia2. Rideg Zsófia2. Rideg Zsófia2. Rideg Zsófia    

3. Szabó Botond3. Szabó Botond3. Szabó Botond3. Szabó Botond    

Legjobb női horgász: 

Kissné Tóth Adrienn Kissné Tóth Adrienn Kissné Tóth Adrienn Kissné Tóth Adrienn     

Legnagyobb halat fogó horgász: 

Oláh TamásOláh TamásOláh TamásOláh Tamás    
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Megyei vezetőségi horgászversenyMegyei vezetőségi horgászversenyMegyei vezetőségi horgászversenyMegyei vezetőségi horgászverseny    

2014. június 07-én rendezte meg a KTV HE. Szövetsége a horgász 

egyesületek vezetőinek horgászversenyét a jászberényi VASAS 

SHE. taván,  amelyen a Pusztamizsei HE. csapata ezüstérmet szer-

zett. A csapat tagjai Tóth PálTóth PálTóth PálTóth Pál, Donkó Rajmund Donkó Rajmund Donkó Rajmund Donkó Rajmund és Nagy Imre Nagy Imre Nagy Imre Nagy Imre vol-

tak.  
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Családi napCsaládi napCsaládi napCsaládi nap    

1. hely:  Horti Ferenc csapataHorti Ferenc csapataHorti Ferenc csapataHorti Ferenc csapata 

2. hely:  Csányi János csapataCsányi János csapataCsányi János csapataCsányi János csapata 

3. hely:  Pamkutyák csapataPamkutyák csapataPamkutyák csapataPamkutyák csapata 
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5. Problémák 20145. Problémák 20145. Problémák 20145. Problémák 2014----ben ben ben ben     

2014-es sikeres rendezvényeink mellett természetesen szót kell ejteni 

az év során felmerült problémákról is. 

1)1)1)1)    Érdektelenség vagy „nemtörődömség”Érdektelenség vagy „nemtörődömség”Érdektelenség vagy „nemtörődömség”Érdektelenség vagy „nemtörődömség”    

A tagság részéről bizonyos mértékű érdektelenség mutatkozik évről-

évre.  

♦ Folyamatosan csökken a  kötelezően vállalt társadalmi munkán 

résztvevő horgászok száma,     

♦ Horgászversenyeinken - amelyeket főként a tagjaink számára 

rendezünk -  csak kevés horgászunk vesz részt,     

♦ Közgyűlésektől való távolmaradás    

♦ A saját horgászhelyek rendezetlenek és elhanyagoltak    

♦ Horgászati szabályok megsértése vagy be nem tartása    

A fent felsorolt problémák nem anyagi jellegű problémák, hanem A fent felsorolt problémák nem anyagi jellegű problémák, hanem A fent felsorolt problémák nem anyagi jellegű problémák, hanem A fent felsorolt problémák nem anyagi jellegű problémák, hanem 

egyértelműen csak hozzáállás kérdése! egyértelműen csak hozzáállás kérdése! egyértelműen csak hozzáállás kérdése! egyértelműen csak hozzáállás kérdése! A nagy nehézségek árán kivi-

telezett fejlesztések és rendezvények nem a vezetőség érdekeit szol-

gálja, hanem a tagság érdekében történik.  

Minden fejlesztésnek csak úgy van értelme, ha mi horgászok is pozi-Minden fejlesztésnek csak úgy van értelme, ha mi horgászok is pozi-Minden fejlesztésnek csak úgy van értelme, ha mi horgászok is pozi-Minden fejlesztésnek csak úgy van értelme, ha mi horgászok is pozi-

tív szemlélettel állunk a dolgokhoz!tív szemlélettel állunk a dolgokhoz!tív szemlélettel állunk a dolgokhoz!tív szemlélettel állunk a dolgokhoz!    
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2)2)2)2)    OrvhorgászatOrvhorgászatOrvhorgászatOrvhorgászat    

Sajnálatos módon néhány orvhorgász engedély nélkül, tiltott helyen Sajnálatos módon néhány orvhorgász engedély nélkül, tiltott helyen Sajnálatos módon néhány orvhorgász engedély nélkül, tiltott helyen Sajnálatos módon néhány orvhorgász engedély nélkül, tiltott helyen 

horgászva folyamatosan lopja a halat! horgászva folyamatosan lopja a halat! horgászva folyamatosan lopja a halat! horgászva folyamatosan lopja a halat!     

Azokat a halakat, amelyeket a tagság által befizetett tagdíjakból 

vásárolunk! Ha sarkalatosan fogalmazunk akkor mi fizetjük a tol-

vajok szórakozását! A halőreink akik szintén társadalmi munkában, 

ingyen végzik feladatukat, sajnos nem mindig tudnak a vízparton 

lenni, ezért a telepített halállomány védelme érdekében együtt, közö-

sen kell tenni. Köztudott, hogy olyan emberekről van szó, akiknek a 

szép szó nem igazán használ. Lehetőségeink sajnos korlátozottak, 

de talán egy-két sikeres rajtaütéssel visszaszoríthatjuk a lopásokat. 

Minden horgász egyben ellenőr is, ezért ha szabálytalanságot lát, 

kérjük lehetőségéhez mérten intézkedjen! (szomszéd horgász tanú-

ként, halőrök vagy a vezetőség értesítése, stb.)  

Ne engedjük, hogy az orvhorgászok miatt idő előtt elfogyjon a tele-

pítés. Ennek érdekében az egyesület szívesen fogad minden segítsé-

get!  
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3)3)3)3)    Vízminőségi problémákVízminőségi problémákVízminőségi problémákVízminőségi problémák    

♦ 2012-ben az egyesület óriási feladatot hajtott végre amikor nagy 

összefogás és hatalmas munka árán sikerült kikotorni az I. sza-

kaszt. Ez alapvető feltétel volt az élő Zagyvából  történő szi-

vattyúzásoknak. Sajnálatos módon idén rajtunk kívülálló okok 

miatt nem tudtunk szivattyúzni és így a vizet frissíteni, amely-

nek halpusztulás lett a következménye. Ezt elkerülvén szeret-

nénk a II. szakaszt is kikotortatni a közeljövőben de ehhez ön-

kormányzati és pályázati források szükségesek, önerőből nem 

tudjuk finanszírozni. Addig is meg kell tenni mindent az 

algásodás mértékének  csökkentésére. 

♦ Az erdészet nem megfelelő hozzáállása miatt a vízbe bedőlt fák 

eltávolítása sokszor nekünk okoz gondot és jelent plusz felada-

tot. 

♦ Tudjuk, és tapasztaljuk, hogy az ezüstkárászok túlzott mérték-

ben elszaporodtak a holtágban, csökkentve ezzel a nemes halak 

életterét. Mivel nem őshonos halfajról van szó, ezért az új halá-

szati törvény értelmében az ilyen kifogott halakat nem is lehet

(ne) már visszaengedni. 

A visszaszorítás érdekében az I. szakaszba ragadozó halakat 

(csukát) fogunk telepíteni, amelyre visszavonásig horgászati tilalom 

lesz érvényben! 
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4)4)4)4)    Taglétszám csökkenéseTaglétszám csökkenéseTaglétszám csökkenéseTaglétszám csökkenése    

Évről-évre csökken a taglétszámunk. Ennek számos oka van de ezt 

a tendenciát meg kell állítani és a visszájára kell fordítani a közeljö-

vőben. Mivel az egyesület a befizetett tagdíjakból tudja fenntartani 

magát és ebből tud fejleszteni, halakat telepíteni, nagyon fontos fe-

ladat a taglétszám növelése. Ezen cél érdekében is szervezzük a ren-

dezvényeinket illetve a horgászversenyeinket, hogy minél több hor-

gász számára ismertessük meg a holtágainkat. Jó lenne több hor-

gászt látni a vízparton, mert ettől függetlenül lehet halat fogni a vi-

zeinkben, és kihasználatlan horgászhely is van bőven. Az egyesület 

lehetőségeihez mérten folyamatosan törekszik  a kultúrált horgásza-

ti lehetőségek megteremtésére de ehhez a horgászok pozitív hozzáál-

lása is elengedhetetlen.  
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6. Elhunyt horgásztársaink emlékére6. Elhunyt horgásztársaink emlékére6. Elhunyt horgásztársaink emlékére6. Elhunyt horgásztársaink emlékére    
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

(Juhász Gyula)(Juhász Gyula)(Juhász Gyula)(Juhász Gyula) 
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7. Terveink, célkitűzéseink 7. Terveink, célkitűzéseink 7. Terveink, célkitűzéseink 7. Terveink, célkitűzéseink     

A 2015-ös terveinket gyakorlatilag három csoportba lehetne sorolni: 

A.)A.)A.)A.)        Az alapszabályban megfogalmazott feladataink teljesítéseAz alapszabályban megfogalmazott feladataink teljesítéseAz alapszabályban megfogalmazott feladataink teljesítéseAz alapszabályban megfogalmazott feladataink teljesítése    

♦ Taglétszámunk növelése 

♦ Folyamatos vízkarbantartás és partrendezés 

♦ Hagyományos versenyeink, rendezvényeink megrendezése 

(gyereknapi verseny, villanyszerelők versenye, háziverseny, csalá-

di nap, horgászbál) 

♦ Új tisztségviselők választása a 2015-2020. terjedő időszakra 

♦ Szigorú fellépés az orvhalászok és a szabályokat megsértő horgá-

szok ellen 

♦ Halállományunk növelése 

B.)B.)B.)B.)        2014201420142014----ben elmaradt fejlesztések pótlása, folytatásaben elmaradt fejlesztések pótlása, folytatásaben elmaradt fejlesztések pótlása, folytatásaben elmaradt fejlesztések pótlása, folytatása 

♦ Újabb szemetes kukák kihelyezése 

♦ I. szakasz mentén padok készítése 

♦ Információs táblák kihelyezése 

♦ Vállaljuk cégek, iskolák és egyéb társaságok horgászversenyeinek 

(csapatépítő tréningek) lebonyolítását 
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6. Terveink, célkitűzéseink 6. Terveink, célkitűzéseink 6. Terveink, célkitűzéseink 6. Terveink, célkitűzéseink     

C.)C.)C.)C.)        Fejlesztések,Fejlesztések,Fejlesztések,Fejlesztések,    

♦ Pályázati segítséggel bővíteni szeretnénk az eszközállományun-

kat (szivattyú, fűkasza, stb.)  

♦ Önkormányzati segítséggel kamerák elhelyezése a part mentén az 

orvhalászok és a falopások megfékezésére 

♦ A II. szakasz kotrási műveleteinek előkészítése önkormányzati 

és pályázati lehetőségek figyelembe vétele mellett 
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8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben    

HorgászbálHorgászbálHorgászbálHorgászbál    
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8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben    

Erdőtakarító napErdőtakarító napErdőtakarító napErdőtakarító nap    
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8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben8. Fontosabb események képekben    

TelepítésekTelepítésekTelepítésekTelepítések    

    



 

31 

9.  2015. évi jegyárak9.  2015. évi jegyárak9.  2015. évi jegyárak9.  2015. évi jegyárak    

EmlékeztetőülEmlékeztetőülEmlékeztetőülEmlékeztetőül    

Felhívjuk a tisztelt horgásztársak figyelmét, hogy a 2014. évi fogási 

naplók leadási határideje 2015. február 28. A fogási naplók csak 

személyesen adhatók le amelyről minden horgász igazolást kap. 

Kérjük, hogy a fogási eredményeit a fogási napló 3. és a 48-49. olda-

lán összesítve adják le az alábbi helyeken: 

♦ Borsányi Attila  (Jásztelek, Dobó Katica út 20.) 

♦ Kiss Zoltán    (Jászberény, Szent I. krt. 13. I/4.) 

♦ Deák Tamás    (Jásztelek, Május 1. út 1.) 

JegyJegyJegyJegy––––    és engedély árusító helyekés engedély árusító helyekés engedély árusító helyekés engedély árusító helyek    

Az előző évekhez képest 2015-ben változnak az engedély  és napi-

jegy árusító helyek. 

Az engedély árusítás Jásztelken a Művelődési Házban előre látható-

lag minden második szombat délelőtt lesz. 

A jászberényi engedély árusítás pontos helye és ideje jelenleg még 

pontosítás alatt van. 

Kérjük a horgásztársakat, hogy az engedélyük megújítását ezen fel-Kérjük a horgásztársakat, hogy az engedélyük megújítását ezen fel-Kérjük a horgásztársakat, hogy az engedélyük megújítását ezen fel-Kérjük a horgásztársakat, hogy az engedélyük megújítását ezen fel-

tételek figyelembe vételével tervezzék! Megértésüket köszönjük!tételek figyelembe vételével tervezzék! Megértésüket köszönjük!tételek figyelembe vételével tervezzék! Megértésüket köszönjük!tételek figyelembe vételével tervezzék! Megértésüket köszönjük!    
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Napijegyeket az alábbi helyeken lehet vásárolni: 

1. Kipp1. Kipp1. Kipp1. Kipp----Kopp BüféKopp BüféKopp BüféKopp Büfé    

cím: Jásztelek, Vöröshadsereg út 3. tel.: 06-70/773-9503 

2. Hamm Horgászcentrum2. Hamm Horgászcentrum2. Hamm Horgászcentrum2. Hamm Horgászcentrum    

cím: Jászberény, Szabadság tér 7. tel.: 06-56/401-602 

3. Lászka Mátyásné3. Lászka Mátyásné3. Lászka Mátyásné3. Lászka Mátyásné    

cím: Jásztelek, Tópart u. 

JegyJegyJegyJegy––––    és engedély árakés engedély árakés engedély árakés engedély árak    

A vezetőség döntése alapján 2015-ben  nem nem nem nem változnak az engedély 

és napijegy árak! 

Az engedély árak megtekinthető a www. pusztamizseihe.hu  webol-Az engedély árak megtekinthető a www. pusztamizseihe.hu  webol-Az engedély árak megtekinthető a www. pusztamizseihe.hu  webol-Az engedély árak megtekinthető a www. pusztamizseihe.hu  webol-

dalunkon.dalunkon.dalunkon.dalunkon.    

AkcióAkcióAkcióAkció    

Mivel elkötelezett célunk a taglétszám növelése, ezért az egyesület Mivel elkötelezett célunk a taglétszám növelése, ezért az egyesület Mivel elkötelezett célunk a taglétszám növelése, ezért az egyesület Mivel elkötelezett célunk a taglétszám növelése, ezért az egyesület 

vezetősége az alábbi akciót hirdeti meg leendő új tagjaink számára. vezetősége az alábbi akciót hirdeti meg leendő új tagjaink számára. vezetősége az alábbi akciót hirdeti meg leendő új tagjaink számára. vezetősége az alábbi akciót hirdeti meg leendő új tagjaink számára. 

Azon horgásztársak akik 2015. április 15Azon horgásztársak akik 2015. április 15Azon horgásztársak akik 2015. április 15Azon horgásztársak akik 2015. április 15----ig új belépőként szeretné-ig új belépőként szeretné-ig új belépőként szeretné-ig új belépőként szeretné-

nek az egyesület tagjává válni, azok számára a területi jegy árából nek az egyesület tagjává válni, azok számára a területi jegy árából nek az egyesület tagjává válni, azok számára a területi jegy árából nek az egyesület tagjává válni, azok számára a területi jegy árából 

10.000 Ft10.000 Ft10.000 Ft10.000 Ft----ot elengedünk!ot elengedünk!ot elengedünk!ot elengedünk!    

Ezen akció keretében a térség horgász egyesületei közül nálunk vált-Ezen akció keretében a térség horgász egyesületei közül nálunk vált-Ezen akció keretében a térség horgász egyesületei közül nálunk vált-Ezen akció keretében a térség horgász egyesületei közül nálunk vált-

hat legolcsóbban teljes körű horgászengedélyt!hat legolcsóbban teljes körű horgászengedélyt!hat legolcsóbban teljes körű horgászengedélyt!hat legolcsóbban teljes körű horgászengedélyt!    
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10. Zárszó10. Zárszó10. Zárszó10. Zárszó    

Köszönet az adó 1 %Köszönet az adó 1 %Köszönet az adó 1 %Köszönet az adó 1 %----ának felajánlásáért!ának felajánlásáért!ának felajánlásáért!ának felajánlásáért!    

A Pusztamizsei Horgász Egyesület vezetősége köszönetet mond 

mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásá-

val támogatták az egyesületet! A  felajánlásokból 106.307 Ft 106.307 Ft 106.307 Ft 106.307 Ft összeg 

folyt be, melyet  a holtág fejlesztésére fordítunk. 

 

Kérjük támogassa idén Ön is a Pusztamizsei Horgász Egyesületet 

személyi jövedelemadójának 1%-ával! 

Kedvezményezett neve: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett neve: Pusztamizsei Horgász Egyesület 

Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett adószáma: 19867579-1-16 

    Mert nekünk az “egy” nem mindegy!Mert nekünk az “egy” nem mindegy!Mert nekünk az “egy” nem mindegy!Mert nekünk az “egy” nem mindegy!    

    

Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:    

Pusztamizsei Horgász Egyesület 

5141 Jásztelek, Dobó Katica út 20.    

web: www.pusztamizseihe.hu 

E-mail: borsanyia@citromail.hu 

      info@pusztamizseihe.hu  
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A közelgő ünnepek alkalmából kívánunk békés, szeretet teljes kará-

csonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, szerencsés új évet! 

HE. Vezetősége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jásztelek, 2014. december 19. 


