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Tisztelt Horgásztársak! 
 

Pusztamizsei Horgász Egyesület nevében tisztelettel köszöntöm 

Önöket! 

 

A 2015-ös esztendő végéhez közeledvén ígéretünkhöz híven im-

már harmadik alkalommal ismét egy rövid szöveges-képes beszá-

moló keretében összegezzük az év fontosabb eseményeit, történé-

seit valamint az előttünk álló időszak tervezett feladatait.  

Kérem Önöket, hogy az esetleges észrevételeket, javaslataikat jut-

tassák el elérhetőségeink valamelyikére ezzel is segítve az egyesü-

letünk működését. 

                  

                 Üdvözlettel: Borsányi Attila 

                          HE. elnök 
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1. A HHTV. ez évi változásai 

A 2013. júniusában elfogadott halgazdálkodásról és a hal védelmé-

ről szóló 2013. évi CII. törvény időközi tapasztalatai alapján szük-

ségessé vált a törvény egyes előírásainak módosítása. A földművelés-

ügyi miniszter előterjesztése alapján az Országgyűlés megtárgyalta a 

módosítást és a 2015. április 14-i ülésnapon nagy többséggel elfogad-

ta azt. A módosításról szóló 2015. évi XLVIII. törvény mellékelt 

szövege a Magyar közlöny 58. számában jelent meg. A törvénymó-

dosításban szereplő néhány fontosabb szabályzás: 

⇒ halvédelmi bírságot kockáztat, aki halfogásra alkalmas horgász-

készséget horgászat során folyamatos  felügyelet nélkül hagyja; 

⇒ a vak és gyengén látó személyek is mentesülnek az állami hor-

gászjegy díjának megfizetése alól; 

⇒ ha a halgazdálkodásra jogosult nem tesz eleget gazdálkodási kö-

telezettségének, akkor a halgazdálkodási hatóság a jog gyakorlá-

sának kényszerhasznosítását rendeli el; 

⇒ a halgazdálkodási vízterületen állami horgászjegy és fogási nap-

ló nélküli horgászat, valamint a fogási napló vezetése nélküli 

halfogás is jogosulatlan horgászatnak minősül; 
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1. A HHTV. ez évi változásai 

⇒ az állami horgászjegy elvételre kerül attól a személytől, aki a fo-

gási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztja, nem nyil-

vántartott vízen őshonos halakat tart meg; 

⇒ ha a legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, 

a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetésben részesítheti az eljá-

rás alá vont személyt; 

⇒ a miniszter jogosult az új haszonbérleti vagy vagyonkezelé-

si szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb egy 

évig  meghosszabbítani a korábbi állammal  létrejött haszonbér-

leti szerződés hatályát. 

 

2. Az új rendszer anomáliái 

⇒ A 2014-ben forgalomba került állami horgászjegyeket ebben az 

évben már csak érvényesítő bélyeggel láttuk el, ennek kezelhető-

sége jónak mondható. 

⇒ A határidőn túl leadott fogási napló miatt érvényesítésre került 

az emelt díjas állami jegy is. Ideje komolyan venni a határidőket, 

hiszen a feledékenységnek illetve a „nemtörődőmségnek” ezentúl 

anyagi  vonzata is van. 
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⇒ Az állami horgászjegy az új rendelet értelmében a kiadás vagy a 

meghosszabbítás napjától kezdve a következő év január 31. nap-

jáig tart. Ez viszont önmagában nem jogosít horgászatra!  Fon-

tos tehát, hogy a területi jegy is érvényes legyen. Egyesületünknél 

a területi jegy az adott év december 31.-ig érvényes! 

⇒ A SZÁK program kötelező használata miatt az engedély váltás 

időben és adminisztrációban is megnövekedett. Sajnos nincs 

egyensúlyban a befektetett munka(idő) és a program biztosította 

lehetőségek aránya. A program jelenlegi állapota alapján egy nagy 

adathalmaz, amelyből az egyesület nem tud profitálni. Ha vala-

milyen statisztikai adatra van szükség, akkor ezt egy  újabb, más 

módon vezetett adatbázisból kaphatjuk csak meg. Tehát IDŐ-

IGÉNYES, INSTABIL, BÜROKRATIKUS stb. 

⇒ 2014-ben új típusú egységes állami fogási napló került bevezetés-

re. A korábbi évek  kitöltési gyakorlata megváltozott, új szerke-

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

⇒ Az nem kétséges, hogy szükség van fogási naplóra. Az ellenőriz-

hetőség egyik eszköze, illetve a vízkezelők számra adhat fontos 

információkat. 
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⇒ A hivatalos indoklás szerint az új fogási napló bevezetése  szük-

séges volt ahhoz, hogy a halászati őr – majd a halgazdálkodási 

hatóság – érdemben eljárhasson a kifogott halat a fogási naplóba 

nem bejegyző személyekkel szemben. A gyakorlati tapasztalatok 

alapján a fogási napló vezetésének ilyen elmulasztása tipikus 

mulasztás és gyakran szándékos visszaélés volt.  

⇒ Nézzük ezt gyakorlati szemszögből, hogy mit kaptunk ezért cse-

rébe? Röviden és tömören: egy ésszerűtlen, kezelhetetlen, köny-

nyen hamisítható, gyakorlatilag használhatatlan fogási naplót!  

Vélhetően mindenki megismerkedett már eme gyönyörűséggel, így 

ezt külön nem részletezzük.  

⇒ Nagyon fontos, hogy minden horgásznak meg kell érteni a szer-

kezetét, meg kell tanulni a bejegyzés és összesítés új rendjét, és 

tudomásul kell venni a hozzá kapcsolódó szankciókat! 

⇒ Összegezve: óriási  küzdelem folyik a „kötelező” taglétszám (min. 

100 fő) eléréséért, súlyos szankciókkal fenyegetik az egyesületeket 

ha hibáznak vagy mulasztanak, újabb és újabb feladatokat tes-

tálnak az egyesületekre, és mindezt nevetségesen alacsony  jutalék 

ellenében! 
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⇒ Ezek után mi várható 2016-ban? Nos, egy a biztos: változás! 

Csak remélni tudjuk, hogy jobb irányban. Idézet a MOHOSZ 

közleményéből:”Január első napjával forgalomba kerül az egysé-

ges állami horgászati okmány, amely az eddigi magyar-, angol- és 

német nyelvű állami horgászjegyeket, az érvényesítő bélyegeket, 

az állami és számos helyen a speciális vízterületi fogási naplókat, 

valamint a külön nyomtatványon teljesített éves nyilatkozatokat 

váltja ki, így a bürokrácia csökkentése jegyében az eddigi 5-6 ok-

mány, nyomtatvány eggyé válik, felgyorsítva az ügyintézést is. 

Azt az ügyintézést, melynek keretében ezen egyesített állami hor-

gászjegy és fogási napló már csak kizárólag a MOHOSZ és 

albizományosai által, egycsatornás módon és így átláthatóan, el-

lenőrzötten kerül, kerülhet kiadásra.” 

Az új horgász okmányról részle-

tes leírást olvashat honlapunkon: 

a www.pusztamizseihe.hu  

weboldalon. 
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3. A közgyűlésen történt... 

Egyesületünk 2015. március 01-én vasárnap tartotta szokásos éves 

közgyűlését a jászteleki Művelődési Házban, amely egyben tisztújí-

tó közgyűlés is volt. A megjelentek létszáma mindössze 32 fő volt. 

A közgyűlés legfontosabb feladata a vezetőség, illetve a bizottságok  

elnökeinek és tagjainak megválasztása volt. A tagság újabb öt évre 

az alábbi személyeknek szavazott bizalmat az egyesület vezetésére 

és az ügyek intézésére: 

• Elnök: Borsányi Attila 

• Elnök helyettes: Tóth Pál 

• Titkár: Horti Ferenc 

• Gazdasági vezető: Kiss Zoltán 

• Vezetőségi tagok: Donkó Rajmund, Serfőző Lajos, Molnár Nor-

bert 

• Felügyelő bizottság elnöke: Nagy Imre 

• Felügyelő bizottsági tagok: Csányi János, Papp István 

• Fegyelmi bizottság elnöke: Hodos Lóránd 

• Fegyelmi bizottsági tagok: Dallos Tamás, Tamás József 

 Az új vezetőségnek valamint a bizottságoknak kitartást és eredmé-

nyes munkát kívánunk!  
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 Másik kiemelt feladat az egyesület alapszabályának módosítása 

volt, amelyet a Polgári Törvénykönyv illetve a Civil Törvény válto-

zásai miatt kellett végrehajtani. Az alapszabály átdolgozása óriási 

feladatot jelentett, amelynek  tartalmát a közgyűlés egyhangúlag el-

fogadta. Sajnos a hivatalos bírósági akceptálás a mai napig nem tör-

tént meg. 

A fórumon ezen kívül beszámoló hangzott el a 2014. év fontosabb 

eseményeiről, a bizottságok munkáiról, a halászati és horgászati tör-

vény főbb változásairól és a 2015-ös év feladatairól. A beszámoló-

kat a közgyűlés ellenszavazat nélkül  elfogadta. 

 

4. A bizottságok beszámolói 

 Felügyelő Bizottság: 

A Felügyelő Bizottság ebben az évben is tételes gazdasági ellenőrzé-

seket végzett, melynek  során  szabálytalanságokat nem tapasztal-

tak.  A vezetőségi üléseken mindig képviseltették magukat. 

 Fegyelmi Bizottság: 

A Fegyelmi Bizottságnak ebben az évben is akadt tennivalója.  Tör-

téntek kisebb-nagyobb szabálytalanságok és sajnos mindig vannak 

új és visszaeső orvhorgászok. 
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Ebben az évben 6 fegyelmi eljárás indult, ebből 4 fő lett feljelentve a 

halászati felügyelőnél illegális horgászat miatt. Két horgásztagunk 

a halőrrel szembeni engedetlenség és viselkedésforma valamint több 

horgászbottal való horgászat kísérlete miatt írásbeli figyelmeztetés-

ben részesült. 

A bizottság ismételten kéri a horgászokat, hogy mindenki fokozott 

figyelemmel legyen jelen a vízparton, és szabálytalanságot észlelve 

értesítse a halőröket.  

 

5. Milyen volt a horgászidény 2015-ben? 

Egy biztos: a feladatok tekintetében nem unatkoztunk, bőven akadt 

tennivaló! Néhány pillanat az év során végzett tevékenységünkből: 

⇒ Az év első két hónapjában főleg adminisztrációs feladatokat kel-

lett elvégezni. Átdolgozásra került az alapszabály, jelölteket ál-

lítottunk a vezetőségi és bizottsági helyekre, előkészítettük a 

közgyűlést, pályázatokat nyújtottunk be és elkezdtük az engedé-

lyek árusítását. 

⇒ Március elején csuka és ponty telepítéssel kezdtük a munkát, 

majd a társadalmi munkanapunkon megtisztítottuk a holtágat 

és környezetét. A hónap végén ismét telepítést végeztünk. 
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⇒ Az időjárás miatt kicsit nehezen indult meg a halak kapási kedve, 

de áprilisban már egyre több horgászt lehetett látni a parton. 

⇒ A május ismét társadalmi munkával kezdődött, telepítéssel folyta-

tódott és horgászversenyekkel (gyereknapi illetve villanyszerelős) 

zárult. 

⇒ Júniusban már a negyedik telepítésre került sor, majd az elhunyt 

horgásztársainkra emlékezve horgászversenyt rendeztünk.  

⇒ Az első komolyabb kánikulai napokat követően a gyors helyzetfel-

ismerés révén sikerült megakadályozni egy komolyabb halpusztu-

lást. Több napon keresztül „vízágyús” frissítést végeztünk. 

⇒ Sajnálatos módon, egész egyszerűen érdeklődés hiányában a csalá-

di napunk elmaradt! Lett viszont helyette újabb probléma. Mint 

az bizonyára mindenki számára ismert, az akkori hetek időjárása 

következményeként a holtág vízszintje jelentősen lecsökkent, már-

már veszélyeztetve a halállományt. A vízpótlás elkerülhetetlenné 

vált. Sajnos egynapi szivattyúzás után az egyesület szivattyúja 

végérvényesen tönkrement. Ráadásul elkezdődött a vízjogi üze-

meltetési eljárással kapcsolatos huza-vona. 
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⇒ A szivattyúzást mindenképp folytatni kellett. A számos utánjá-

rás, kérés és telefonálás eredményeként a KÖTI-VIZIG segített ki 

bennünket. Az általuk bérbe adott szivattyút néhány áldozatkész 

horgász és barát közreműködésével ideszállítottuk, beüzemeltük 

és négy napon keresztül üzemeltettük. Ennek eredményeként 52 

cm-rel sikerült a vízszintet megnövelni és a vizet frissíteni. Sajnos 

ez jelentősen megterhelte a költségvetésünket.  

⇒ Szeptember végén befejeztük az engedélyek árusítását, éppen hogy 

elértük a „kötelező” taglétszámot. 

⇒ Október ismét a szokásos módon indult és zárult: társadalmi mun-

ka, telepítés (ötödször!), meghívásos horgászverseny lebonyolítása. 

⇒ Az év utolsó hónapjai szintén adminisztrációs feladatokkal zárul-

tak (elszámolások, zárások stb.). Több hónapos eljárási folyamat 

eredményeként az egyesület megkapta a vízjogi üzemeltetési enge-

délyt. 

Mint látható, volt feladat bőven!  

Az egyesület vezetősége ezúton is megköszöni azon segítők áldozatos 

munkáját akik támogatásaikkal, munkájukkal, közbenjárásukkal, fel-

ajánlásokkal vagy egyéb úton segítették az egyesületünket. 

Segítségükre a továbbiakban is feltétlen számítunk! 
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6. Versenyeink 

Az idei évben is rendeztünk horgászversenyeket, bár kevesebbet, 

mint az elmúlt években. Egy-egy verseny megrendezése nem egyszer 

komoly erőfeszítést jelentett a vezetőség számára. A megfeszített 

szervezői munka eredménye az, hogy minden versenyünk sikeres és 

eredményes volt. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak 

és segítőinknek , hogy támogatásukkal és munkájukkal hozzájárul-

tak a sikereinkhez! 

 Támogatásukra a jövőben is számítunk! 

 

Versenyeinken az alábbi eredmények születtek: 

 

Gyermeknapi horgászverseny 

I. hely: “Tug Life” csapat (Jászberény)  

II. hely: “Kis halászok” csapat (Jásztelek)  

III. hely: “Haladás” csapat (Jászfelsőszentgyörgy)  
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III. Villanyszerelő kupa horgászverseny 

1. hely:  BOROS ÉS FIAI KFT.  

2. hely:  KONKOLY  ELECTRO KFT.  

3. hely:  GYENISS  ELEKTRO KFT.  



 

17 

„Elhunyt horgásztársaink emlékére” horgászverseny 

Felnőtt kategória: 

1. Kuli Ádám 11000 gr.  

2. Nagy Tibor 9460 gr.  

3. Kun Ferenc 8320 gr.  

Gyermek kategória: 

1. Rideg Zsófia 5920 gr.  

2. Fülöp Péter 4540 gr.  

3. Takács Levente 3340 gr.  

Legjobb női horgász: 

Némethné Nagy Tünde 1300 gr.  

Legnagyobb halat fogó horgász: 

Balázs György 2280 gr.  
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Megyei vezetőségi horgászverseny 

2015-ben a megyei vezetőségi versenyt Albertirsán rendezték meg jú-

niusban. A nagy melegben lebonyolított horgászversenyen középme-

zőnyben végeztünk.  

A csapat tagjai voltak: Donkó Rajmund, Serfőző Lajos, Borsányi 

Attila   

Kisrégiós horgászverseny 

Helyszín: Jászjákóhalma  

Időpont: 2015-08-16 

Helyezés: II. hely 

Résztvevők: Tamás József, Nagy Imre, Borsányi Attila  

 

Vezetőségi horgászverseny 

1. hely:  Nagy Imre  

2. hely:  Hodos Lóránd 

3. hely:  Serfőző Lajos  
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7. Telepítések 2015-ben  

2015-ben a telepítések terén biztosan teljesítette az egyesület az év 

elején vállaltakat. Közel 1600 kg pontyot és valamivel több mint 130 

kg csukát sikerült a vizeinkbe telepíteni. A következő évben is szeret-

nénk tartani ezt a tendenciát, persze ennek sok összetevője van. Mint 

köztudott, a ragadozó halak telepítésével az elsődleges célunk az apró 

halállomány visszaszorítása volt, ezért egy éves tilalmat vezettünk be 

a csuka horgászatára. Talán kijelenthető, hogy érezhetőleg kevesebb a 

kárász, keszeg mennyisége az I. holtágon.  

Az anyagi lehetőségeink figyelembe vételével a II. szakaszon is szeret-

nénk ilyen eredményeket elérni az idei évben. Mivel a vízi növényzet 

is  kissé túlszaporodott az idén, ennek visszaszorítására bizonyos faj-

ta halak telepítésével tettünk megelőző intézkedéseket.  

 



 

20 

8. Problémák 2015-ben  

Az előzőekben néhány pontban felvillantottuk az évben történt fon-

tosabb eseményeit. Az elmúlt években felmerült problémák sajnos to-

vábbra is fennálnak, sőt olykor-olykor szaporodnak is.  

Néhány ezek közül: 

♦ Folyamatosan csökken a  kötelezően vállalt társadalmi munkán 

résztvevő horgászok száma,  

♦ Horgászversenyeinken - amelyeket főként a tagjaink számára ren-

dezünk -  csak kevés horgászunk vesz részt,  

♦ Közgyűlésektől való távolmaradás 

♦ A saját horgászhelyek rendezetlenek és elhanyagoltak 

♦ Horgászati szabályok megsértése vagy be nem tartása 

♦ Sajnálatos módon néhány orvhorgász engedély nélkül, tiltott he-

lyen horgászva folyamatosan lopja a halat!  

♦ Vízminőségi problémák 

♦ A II. illetve III. szakaszon bedőlt fák eltávolítása 

♦ Taglétszám csökkenése 

♦ Elmaradó hagyományos rendezvények 
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9. Célok, tervek  

A 2016-os terveink, célkitűzéseink: 

A.)  Az alapszabályban megfogalmazott feladataink teljesítése 

♦ Taglétszámunk növelése 

♦ Folyamatos vízkarbantartás és partrendezés 

♦ Hagyományos versenyeink, rendezvényeink megrendezése 

(gyereknapi verseny, villanyszerelők versenye, háziverseny, csalá-

di nap, horgászbál) 

♦ Szigorú fellépés az orvhalászok és a szabályokat megsértő horgá-

szok ellen 

♦ Halállományunk növelése 

B.)  2015-ben 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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C.)  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 

 

10. 2016. évi jegyárak 

Felhívjuk a tisztelt horgásztársak figyelmét, hogy a 2015. évi fogási 

naplók leadási határideje 2016. február 28.  

A fogási naplók csak személyesen adhatók le! 

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

lán összesítve adják le az alábbi helyeken: 

♦ Tóth Pál      (Jásztelek, Tópart u.) 

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

♦ Horti Ferenc   (Jászberény, Ebhát u. 22.) 
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Emlékeztetőül szeretnénk ismételten felhívni a horgászok figyelmét, 

hogy a határidőn túl vagy nem megfelelően kitöltött és leadott fogási 

napló esetén a 2016. évi állami horgászjegy  érvényesítése esetén 2000 

Ft pótdíj fizetendő! 

Jegy– és engedély árusító helyek 

Az engedély árusítás Jásztelken a Művelődési Házban előre látható-

lag 2016. februártól minden második szombat délelőtt lesz. 

A jászberényi engedély árusítás helyek: 

Horti Ferenc 

cím: Jászberény, Ebhát u. 22. (17.00 óra után) 

tel.: 06-30/827-1767 

Kiss Zoltán 

cím: Jászberény, Szent István krt. 13. 

tel.: 06-20/351-1533 

Kérjük a horgászokat, hogy az engedélyük megújítását ezen feltételek 

figyelembe vételével tervezzék, lehetőleg telefonos egyeztetés után! 

Megértésüket köszönjük! 

Figyelem! Megváltozott a víztérkódunk! 

Az új  víztérkód: 16-315-1-5  
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Napijegyeket az alábbi helyeken lehet vásárolni: 

1. Kipp-Kopp Büfé 

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

2. Hamm Horgászcentrum 

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

3. Lászka Mátyásné 

cím: Jásztelek, Tópart u. 23. tel.: 06-30/287-3776  

Jegy– és engedély árak 

A vezetőség döntése alapján 2016-ban  sem változnak az engedély és 

napijegy árak! 

Az aktuális jegyárak megtekinthető a www. pusztamizseihe.hu  

weboldalunkon. 

Akció 

Mivel elkötelezett célunk a taglétszám növelése, ezért az egyesület 

folytatja tavaly megkezdett akcióját az új leendő tagok számára. 

Azon horgásztársak akik 2016. április 15-ig új belépőként szeretné-

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

10.000 Ft-ot elengedünk! 
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11. Zárszó 

Köszönet az adó 1 %-ának felajánlásáért! 

A Pusztamizsei Horgász Egyesület vezetősége köszönetet mond min-

dazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával 

támogatták az egyesületet! A  2015. évi felajánlásokból 120.263 Ft 

összeg folyt be, melyet  a holtág fejlesztésére illetve halvásárlásra for-

dítunk. 

Kérjük támogassa idén Ön is a Pusztamizsei Horgász Egyesületet 

személyi jövedelemadójának 1%-ával! 

Kedvezményezett neve: Pusztamizsei Horgász Egyesület 

Kedvezményezett adószáma: 19867579-1-16 

 Mert nekünk az “egy” nem mindegy! 
 

Elérhetőségeink: 

Pusztamizsei Horgász Egyesület 

5141 Jásztelek, Dobó Katica út 20.    

web: www.pusztamizseihe.hu 

E-mail: borsanyiattila@gmail.com  

      info@pusztamizseihe.hu  
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A Pusztamizsei Horgász Egyesület vezetősége ezúton kíván 

valamennyi horgásztársnak és családtagjainak jó egészséget, 

sikerekben és halban gazdag új esztendőt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kiss  Zoltán 

Jásztelek, 2015. december 31. 


