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Szervezeti élet  
A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ, Szövetség) 
 
A székház címe: 1124. Budapest, Korompai u. 17., Levelezési címe: 1511. Budapest, Pf. 7., 
Telefon: +36 (1) 248-2590, Fax: +36 (1) 248-2592, e-mail: mohosz@mohosz.hu, web: 
www.mohosz.hu 
 
Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (megyei szövetség, 
tagszervezet) 
 
Levelezési címe: 2800. Tatabánya II. Bánhidai ltp. 108., Tel./Fax.: +36 (34) 310-453; Zoltai 
Dániel elnök +36 (30) 612-8692; Osvald Zsolt ügyvezető elnök: +36 (70) 251-8868; 
Adminisztráció: +36 (30) 333-9047; Halőri szolgálat: +36 (30) 333-9083.  web: 
www.kemhesz.hu; E-mail: iroda@kemhesz.hu; kemhesz@t-online.hu; 
kemhesz.horgszov@gmail.com., 2020. március 16-tól: elnök: zoltai.daniel@kemhesz.hu; 
ügyvezető elnök: osvald.zsolt@kemhesz.hu; szakmai igazgató: schmidt-
kovacs.bence@kemhesz.hu. 
Az iroda nyitva tartása: Hétfő-től Csütörtök-ig: 800 – 1630; Péntek: 800 – 1400; Szombat: 
ZÁRVA; Vasárnap: ZÁRVA 
 
 Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület (egyesületi tagszervezeti tag) 
 
Általános levelezési cím: 2536. Nyergesújfalu Árpád u. 1/4., 
Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület; 
 

Székhely és székhely levelezési címe: 2536 Nyergesújfalu Duna u. 1 1/1.;  
Kovács Zsolt  Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület;  
 

Telefonszám 06 (30) 357-9292; 
 

Halőri szolgálat: megye: +36 (30) 333-9083.  helyi:+36 (70) 946 5863 
 

web: www.viscosahe.hu; 
E-mail: kozso-69@freemail.hu    
Facebook: Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület  
 

Horgászértékcikk / állami és területi jegyértékesítés, / vizsgára jelentkeztetés; / Horgászújság 
rendelés; / Napló leadás / általános ügyintézés / Napi és folyamatos / 06 30 357 9292; 
Jelentkezés állami és területijegy vásárlás előtt: Kovács Kozso Zsolt /messengeren/ folyamatos/  
Horgászház nyitva tartás:  
Január; Február; Március; 
Hétfő és Csütörtök: 1000 – 1600; Péntek: 800 – 1200;  
Szombat: ZÁRVA; Vasárnap: ZÁRVA 
Székhelyen: rendelkezésreállás folyamatos előzetes bejelentkezés esetén 0-24 
 
Elnézést kérek magam és elnökségünk nevében a tagságtól az utolsó közgyűlés berekesztéséért, 
de sajnos nem volt más lehetőségem, hogy megvédjem egyesületünk tagjainak személyiségi 
jogait, érdekeit. Azon feljelentési fenyegetések, amiket kaptunk kicsit abszurd egy olyan 
embertől, aki nem tájékozódik, aki nem vesz részt egyesületünk megbeszélésein, aki nem jár 
utána semminek, mert csak ő úgy gondolja, mert a tisztségviselők nem látják el a feladataikat, 
hát röviden állunk elébe.  
  Remélem az illetők tanultak belőle és nem hozzák ilyen kellemetlen helyzetbe 
horgásztársaikat. Bocsánat még egyszer.   
 

mailto:mohosz@mohosz.hu
http://www.mohosz.hu/
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mailto:osvald.zsolt@kemhesz.hu
mailto:schmidt-kovacs.bence@kemhesz.hu
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mailto:kozso-69@freemail.hu


3 
 

 
  Reményeim szerint a sokéves, pontosan 18 évnyi törekvésem után elérkezett egyesületünk 
egy ponthoz, miszerint a jövő és gyermekeink kapcsolata elengedhetetlen LETT az általunk 
2032-ig kezelt terület megtartásához EGYESÜLETÜNK ÜZEMELTETÉSÉHEZ.  
 Többet kell tennünk a természeti értékeink védelméhez, fenntartásához egyesületi egységes 
elveink képviseletére és ehhez szükségünk van egymásra, rátok, akik aktívan részt vesztek 
életünkben és például most is aktívan megjelentetek. 
 
  A jelenlegi elkorosodó tavi horgászhellyel rendelkező horgászainkra e területen már sajnos 
nehéz vagy nem igazán lehet tevékenyen számítani, viszont remélem hajlandóak csendben 
támogatni ezen átmenetet egyesületi életünkben.  
 
  Egyesületünk a fejlődés megindításához KÉNYTELEN átlépni egy küszöböt, amihez sok 
fiatal horgász és természetkedvelő ember, barát, ismerős támogatása lesz szükséges.  
 
  Ezen folyamat a 2013. Halászai Horgászati törvény és annak végrehajtási rendeletében 
foglaltak szerint, a MOHOSZ támogatásával, a megye iránymutatásával elkezdődött minden 
területen. /Jegyértékesítés, Ellenőrzés, Környezetvédelem, Területbérlet egyesületműködtetés, 
gyermekszakkör és rendezvények, megyei szintű vezetői, egyesületi megbeszélések/  
 
  Mint halljátok, a haltelepítés nem szerepel az átmenet módosításainál. 
  Miért?  -mert részben rendbe van, illetve ha nem lesz hova kirakni, akkor nem lesz hol 
horgászni. 
  E témába a pénz és a jelenlegi vagy majd új állami törvények fognak beleszólni, de ezek 
sajnos durván mert hát a jelenlegi pénzügyi helyzet vagy változások elviselése a legnehezebb 
mindenkinél.  
Lesznek, területi jegydrágulások az biztos sajnos ezt nem lehet elkerülni. De van már most 
idén több befizetési lehetőség, hogy segítsük tagjainkat, például A MOHOSZ 
JEGYMÁTRIXA ALAPJÁN szétbontottuk nappali és éjszakai időszakra jegyeinket, aminek 
99 %-a tagjainknak örült, mert mindenki csak azt fizette ki, amit szeretne, azt amikor 
horgászni szeretne. pl. aki nem akart éjszaka horgászni az nem váltott éjszakai jegyet és 
spórolt 10.000 Ft-ot 
 Mindezekről és minden egyéb egyesületet érintő döntésről elnökségünk sokszor estébe nyúló 
viták után tudott dönteni. Hibáinkat, hiányosságainkat, mert van ilyen i, mert mi dolgozunk, 
ezeket majd javítjuk magunk folyamatos képzésével. A hibákért bocsánatot kérek magam és 
elnökségünk és tisztségviselőink nevében is.  
 
 Köszönöm a kitartást minden elnökségi és bizottsági tisztségviselőnek, horgásztagnak, hogy 
támogattak, támogatták munkámat, munkánkat. 
 Köszönöm a tagság cselekvő szereplőinek elnökségünkhez és egyesületünkhez való 
hozzáállását. 
 
Kovács Zsolt 
he elnök 
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A 2021. év kiemelt feladatai: 
 

• pandémiás helyzet kezelése, egyesület üzemeltetése vírushelyzetben állami és 
MOHOSZ előírások betartása mellett; 

• horgásztagjaink segítése, felvilágosítása; különös tekintettel a többször módosított új 
civil törvény és a szintén többször módosított 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról 
és a hal védelméről, valamint a 133./2013. (XII.29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló előírásaira,  

• gyermek és ifjúsági horgászok támogatása,  
• a haszonbérlet útján megszerzett horgászkezelésű vizünk és hozzátartozó területek 

működtetése, kezelése; 
• víz és környezetvédelem hatékonyságának növelése, 
• a HORINFO program sikeres alkalmazása, 
• a MOHOSZ és szövetségünk határozatainak végrehajtásának segítése, betartatása. 

 
 
Szolgáltatásokat végzünk: 
 

• Szervezük és kezdeményezzük a Magyar Horgászkártya regisztrációját,  
• regisztráljuk tagjainkat az állami horgászvizsgákra, 
• forgalmazzuk az állami jegyeket a HORINFO rendszer keretében, 
• különböző területi engedélyeket forgalmazunk,  
• bizományosi szerződéseket kötünk jegyértékesítéseinknél,  
• továbbképzésekre, megbeszélésekre járunk megyei szövetségünkhőz,  
• üzemeltetjük a ZOLTEK Zrt.-vel kötött szerződés szerinti területünket, 
• az állami előírások szerint üzemeltetjük tavainkat; 

 
 
Rendezvényt szervezünk:  
 

• egyesületi horgászok versenyét, 
• szakkört működtetünk, 
• közgyűlést, elnökségi gyűlést hívunk össze; 

 
 
Létszámadatok 2019-2020-2021 években (fő) 

Év Felnőtt Ifjúság Gyermek Összesen 

2019 271 1 50 322 

2020 252 6 91 349 

2021 250 4 103 357 
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Egyesületi tagdíj, illetve az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) 

Megnevezés 2020. év 2021. év 
Felnőtt Kedvezményezett Felnőtt Kedvezményezett 

Felnőtt tagdíj (he) 2000 - 2200 - 
Ifjúsági tagdíj (he) 2000 - 2200 - 

     
     

 
 
Felügyelő Bizottság 
 Bizottságuk a 2021-es évre kidolgozott munkatervüknek megfelelően ellenőrizte egyesületünk 
irányítását, működését, leltározást végzett, bejárásokat tartott tavainknál, képviseltette magát 
halasításainknál. Beszámolójukat, jegyzőkönyveiket megkapva és az abban feltüntetett 
észrevételeiket, tapasztalataikat megköszöntem,  elnökségünk figyelembe véve alkalmazta éves 
működésünk során.  
Köszönöm építő jellegű munkájukat, támogatásukat.    
 
 
Zárszámadás 
2021 nyitó /bank-pénztár-lekötés/ 4.570.511 Ft 
2021 Bevétel                                14.721.121 Ft  
/területi 2.632.500Ft; tagi 11.890.851Ft;szja1%129.935Ft;1%67500Ft;kamat 328Ft; kerekítés 7 Ft/  
 
2021 Kiadás                                14.727.660 Ft 
/alapanyag költségei 6.723.081Ft;üzemanyag141.032Ft;Nyomtavány-irodaszer 
143.848Ft;Munkaruha24.064Ft;Horgászokmányok1.934.844Ft;Bérleti díjak348.678Ft;  
anyagköltség 1.288.667Ft;Posta telefon674.712Ft;Könyvelés389.000Ft; igénybe vett 
szolgáltatások 2.670.509Ft;Bankköltég105.521Ft;Reprezentáció74.961Ft;Elszámolt 
értékcsökkenési leírás 208.735Ft;Kerekítés8Ft;  
 
2021 záró érték  /bank-pénztár-lekötés/              4.563.972 Ft 
 
 
Mellékletként csatolva: /Közzétéve horgászháznál/ 
Az egyesület Egyszerűsített beszámoló mérlege az egyszeres könyvitelt vezető egyéb szervezet 
részére (1.melléklet)    
Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése az egyszeres könyvitelt vezető egyéb szervezet 
részére (2.sz.melléklet)  
 
Vízjogi engedélyeztetés: hosszas ügyíntézési elökészítés után egyesületünk a jogszabályi 
időnek és előírsoknak megfelelően 2031-ig hosszabítatta meg vízjogi engedélyünket.   
 
Telepített ponty mennyiség 992+992+5000Kg= 6984Kg 
Amur továbbra se telepíthető, de elnökségünk a halgazdálkodási és vízjogi szervezetekkel 
közösen tervezi e tilalom feloldását. 
 
Kényesebb téma: 
Hallopásról egy kicsit többet kell, hogy beszéljek. 
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Halőrzés állami kötelesség. 
Nem teljesítése vízkezelői jog megvonásával jár. A vízkezelési jog megvonása annyi, hogy 
bonthatja házát mindenki és vége egyesületének.  
 A vezetőség jelenleg már tisztában van azzal, hogy nagyban megy a hallopás, de nem 
avatkozott még bele. 
 Eddig. 
Összeadtuk a 3 év telepítését és visszafogását. 82 mázsa A KÜLÖNBÖZET, 82 mázsa halat 
TÜNTETTÜNK el, ha nem igaz, akkor viszont nem kell telepítenünk csak 2023 őszén. Az 1-
es tóba ment mindig az éves vásárolt mennyiség több mint ¾-e. Ezzel szűkíthető is a kör.  
Itt az idő a rendrakásnak e területen is.  
Elmondható, hogy nagyon jól megy egyesületünknél a horgászat.  
Sok információhoz jutottam idén, hogy ki melyik település lakója, és hogy és hogyan lopja a 
halat. Kiemelt dolgokat nem mondok, de ha a közgyűlés felhatalmazza elnökségünket, akkor 
begyűjtjük ezen emberek területi jegyeit véglegesen tettenérés alkalmával. A tagság is sokszor 
szemet huny felette. Nekik új rendszert szeretnénk bevezetni.     
Nyomravezetői díj formában. Azon tagok, akik támogatják ellenőreink munkáját vagy 
felderítik a nem közénk való haltolvajokat nyomravezetői díjban részesülhetnek, amennyiben 
végig viszik bejelentésük ügyét.  
Ez a díj akár egy területi jegy árával is felérhet, érdemes tehát figyelni ki mit fog, ír be vagy 
csak visz el jegyzetelés nélkül. Megjegyzem a stég alatt tartott be nem jegyzett kárász is 
hallopás. A fogási naplóba nem megfelelő bejegyzés is hallopás. A kertbe bevitt hal is hallopás, 
ha nincs bejegyezve. A fogás helyszínéről /stégről/ elvitt hal is hallopás, ha nincs azonnal 
bejegyezve. Ezek a mondatok most figyelemfelhívásként és segítségként hangzanak el, de 
később már nem tudunk segíteni. Még egy téma a halakról. A fogás visszahelyezés alkalmával 
való halkezelés. Nem dobom magasról, hanem merítővel visszateszem, nem rakom le a forró 
vasstégre, nem rakom le a száraz fa vagy betonstégre, nem tartom, órákig hátha nem lát senki 
azt elviszem gyorsan. 3 kg kárász max.15 db nem 40 - 45db. Ha ezeket elkezdjük betartani, lesz 
egészséges hal tavainkban, lesz lehetőség halat fogni, lesz lehetőség siránkozás nélkül többször 
is halat fogni ÉS NEM KELL majd azt mondani, hogy nincs hal a tóban. 
 
Működtetés és feltételei 
Összességében megállapítható, hogy 2021-től a horgászatnak, a horgászsportnak új 
kihívásokkal kell megküzdenie. A pandémia, az egyesület tavi horgászhellyel rendelkező 
tagságának elöregedése, ezzel kapcsolatos alacsony majdnem 0-lás részvétel társadalmi 
életünkben, 65 év alatt a munkavállalási szokások átalakulása miatt, hisz nem 8 órát dolgoznak 
már az emberek, hanem 14-16 órát. Viszont az elvárás nagy, olyan vizeket, területeket kell 
biztosítani a horgászoknak, ahol sok halat fognak és ahonnan élményekkel gazdagon térhetnek 
haza. Ennek ára van. 
 
 Ez jelenlegi formában már nem végezhető 2022 februártól változás van minden területen 
életünkben pláne pénzügyi területen.  
 
Ellenőrzés, üzemeltetés, ügyintézés mind olyan feladatkör lett, ami már társadalmi szinten már 
nem végezhető. Minden területen a vállaló személyek megélhetésére, családjuknak rovására 
megy hisz NAPONTA 12-14 órában elfoglalt mindenki és ezután kellene foglalkozni 
egyesületünkkel. 
 
 Ennek ára van és lesz. Ezt 2022-től meg kell közösen fizetnünk. Ezt a változást tapasztalta már 
szinte mindenki, hisz sok kedvezmény szűnt meg és szűnik meg 2023-tól is az élet minden 
területén. Mindenért fizetni kell már külön. Sajnos lesz, aki abba fogja hagyni a horgászatot és 
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lesz ki más kép fog horgászni, mint eddig például nem éves jeggyel csak napijeggyel vagy csak 
más olcsóbb vízterületi jeggyel más vízterületen.  
 
A terület fenntartása a bérleménnyel rendelkezőket /kertes és horgászház/ egyaránt fogja 
érinteni. Nagyon sokba kerül a halőrzés, az üzemeltetés a területfenntartás, e feladatok 
elvégeztetéséhez mindenkinek zsebbe kell nyúlni ha, marad. Anyagihozzájárulás, úgymond 
közös költségként fog ránk vetülni, ami a területi jegy felett fogja terhelni a pénztárcáinkat.  
 A közgyűlés megvitathatja, majd dönthet ugyan, hogy akarja-e a változást vagy nem, de 
jelenlegi szépkorú és szépkorúság felé tartó tagokkal nincs választás, illetve a 2023-as jelenlegi 
és végképp a 2024-es új vezetés csak egyféleképpen tud majd tovább menni, az pedig a 
megbízásos munkavállalók alkalmazása lesz. Lehet ötletelni és szidni egymást, abból pénz 
nincs és nem lesz. Lehet maradni vagy elmenni, de ha megyünk, tegyük azt jó szájízzel.  
 
 
 
Új irányelveinknek kell letenni a következő gondolatokat.  
 Idézem a megyei vezetőnktől Oszvald Zsolt megyei ügyvezető elnökünktől 
 
 
Utánpótlás helyzete, ifjúságnevelés 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége kiemelt feladatának tekinti az 
utánpótlás képzését, valamint az ifjúság körében a horgászsport népszerűsítését. Ez a jövő 
záloga. A fenntarthatóság a horgászsportban legalább olyan fontos, mint az élet bármely 
területén, akár ökológiai, társadalmi illetve gazdasági összefüggéseket vizsgálunk is. 
 
Vizeinket legalább olyan állapotban kell átadni a következő generációnak, mint amilyenben mi 
kaptuk és használtuk. Ez messze nem csak azt jelenti, hogy megfelelően telepítünk, figyelembe 
véve a biodiverzitást illetve a vízi ökoszisztéma igényeit, vagy szabályokkal védjük a halakat a 
hatékony halőrzés mellett. NEM! Ez így kevés. Nagyon fontos, hogy kiket engedünk ki vizeink 
partjára! Ebben van nagy szerepe és feladata például Komárom-Esztergom megyében a 
Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének. Természetesen nem tudja 
átvenni a család vagy az iskola szerepét, de növelni, fokozni tudja ezek nevelési hatékonyságát. 
 
A következő generáció ökotudatos nevelésében látjuk a jövő zálogát. Fontos feladatunk a 
gyerekek körében a horgászsport népszerűsítése a megyében, amihez minden lehetséges 
eszközt megragadunk. 

 
 

 
Fontos feladatunk, hogy bemenjünk az egyesületekbe és az iskolákba. Kihasználunk minden 
jeles nap (Halak Napja, Víz Világnapja, Föld Napja, Duna nap) adta lehetőséget! Minden 
telepítésünk alkalmával a Dunán, a közeli iskolákat értesítve, interaktív telepítéseket végzünk! 
 
Koordináljuk a megyében a horgász táborokat, ahol mindig tartunk ismeretterjesztő előadásokat 
(Tatabánya, Kecskéd, Lábatlan, Tarján). 
 
Több településen, egyesületben, iskolában indítottuk be a horgászszakköröket, akik a kezdeti 
segítség után önmaguk működnek a szövetség szakmai útmutatásai alapján (Bábolna, Tarján, 
Súr, Tát, Esztergom, stb.) 
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Évente kétszer tartunk az egyesületeknek továbbképzést az ifjúsági munkával kapcsolatban. 
 
Átalakítottuk a horgászvetélkedő rendszerét. Három korosztályban rendezzük meg (6-10 év, 
10-13 év, 14-18. év). A tesztlap kérdései megfelelnek az ökotudatos horgászat igényeinek. 
Kizárólag csak az általunk adott felszereléssel (spiccbot) és etetőanyaggal lehet horgászni. És 
még folytathatnánk a sort. 
 
A tankerület hathatós segítségével On-line előadást tartottunk a halakról a megye összes 
iskolájának, elsősorban a 6. osztályosoknak, de más évfolyamok is bekapcsolódtak. 

 
Rendszeres szemétszedési akciókat tartunk a megyei Duna szakaszon, aktívan bevonva 
elsősorban a Duna menti iskolák tanulóit. 
 
Kihasználjuk a gyermeknap adta lehetőségeket! A megyében nagyon sok helyen segítségünkkel 
tartják meg ezt a programot.  A Duna egyik szakaszán már 5 alkalommal a szövetség a 
környékbeli egyesületeket (Tát, Tokod, Esztergom, Dorog, Nyergesújfalu) karöltve szervez 
programokat. (verseny, halfelismerés stb.) 
 
Több alkalommal tartunk megyei ifjúsági és gyermek horgászversenyt, amit mindig követ 
valami ismeretterjesztés, vagy játék a vízzel, a halakkal kapcsolatban. 
 
Összegzésül elmondható, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek 
Szövetsége kiemelt területként kezeli az utánpótlás és az ifjúság nevelésének és oktatásának 
kérdését. Jövőnk záloga ebben rejlik, hiszen egy megfelelően motívált, tájékozott és ökotudatos 
következő horgászgeneráció biztosítja elsősorban a horgászsport és vizeink jövőjét. 
 
2021. évi ifjúsági rendezvények: 
 
Január: Szakkörök beindítása (Súr, Bábolna, Esztergom, tarján, Tát, Dorog) 
Február: Szakkörök beindítása (Súr, Bábolna, Esztergom, tarján, Tát, Dorog) 
Március 19: On-line előadás a Tankerület segítségével a megye összes iskolájában, a Halak 
                    Napja alkalmából 
Március 21: Szemétszedési akció a megyei Duna szakaszon iskolák bevonásával a Víz Világ- 
                    napja alkalmából 
Április 22: Előadás 2 esztergomi iskolában a Föld Napja alkalmából 
Május 30: Gyermeknapi rendezvény a Dunán 5 horgász egyesület részvételével (Tát, Tokod, 
                 Nyergesújfalu, Dorog, Esztergom) /halfelismerés, verseny, játékok/ 

 
Június 20: Ifjúsági és serdülő Horgász Négytusa Megyei Döntő Komárom (Szőnyi Kórház-tó) 
Június 21-30: 2 turnus horgásztábor Tatabányán a Tatabányai „Jó szerencsét” Környezet-
Természetvédő Horgász Egyesület szervezésében. Előadások a halakról. 
Június 25: Lábatlan, Vízi tábor (előadás a vízi ökoszisztémáról, halakról és horgászverseny) 
Június 27: Tatabánya, Megyei Ifjúsági Kishalfogó Horgász Csapatbajnokság 
Július 1-23: 3 turnus horgásztábor Tatabányán a Tatabányai „Jó szerencsét” Környezet-
Természetvédő Horgász Egyesület szervezésében. Előadások a halakról. 
Július 8: Esztergom, nyári tábor (előadás a halakról, horgászbemutató) 
Augusztus 2: Tarján, horgásztábor (foglalkozás a horgászatról-halakról) 
Szeptember 18: Neszmély, Megyei Horgászok Napja (gyermekhorgászverseny, halsimogató,  
                          játékok) 
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Szeptember 25: Esztergom, Halak Napja (horgászverseny gyermekeknek, halfelismerés, játé- 
                          kok) 
Október 8: Esztergom, Ferences Gimnázium bevonása, szemétszedés, előadás a Dunáról, ha- 
       lakról. 
November: Szakköri programok folytatása 
December 20: Esztergom, Szülő-gyermek horgászvetélkedő. 
 
Be az iskolába 
 
Nagyon fontos lenne, ha a nevelésről, a horgászsportról alkotott bizonyos didaktikai 
elképzeléseink bejutnának az oktatási-nevelési intézmények falain belülre. Természetesen 
sokan szeretnének oda bekerülni, kinek mi a fontos. Sok hely, lehetőség nincs, hiszen az óvoda, 
iskola pedagógiai programja kevés lehetőséget kínál másra. Mindenki a saját területét tartja a 
legfontosabbnak, mi horgászok is. Tudom, hogy horgászatóra sosem lesz egy gyerek heti 
órarendjében és talán nem is kellene. De! Van egy kis lehetőség azért bizonyos területeken 
bejutni, néha van egy pici rés a tanmenetben. Ezeket kell kihasználni! Talán lehet hivatkozni 
az óriási társadalmi nyomásra, amit elsősorban a horgászok magas száma generál. Vagy arra, 
hogy sportágunk mennyire hozzájárulhat egy egészséges, produktív társadalom kialakulásához. 
Az nem túl szerencsés, hogy például egy gyerek a nyolc év alatt (általános iskola) 1-2 órában 
tanul a halakról és jobban ismeri a szavanna élővilágát, mint hazánk halait. Pedig közel 100 
ezer gyermek horgászik. Tehát a társadalom nem oly szegmense szeretne bejutni az iskolába, 
ami elhanyagolható, kicsi és jelentéktelen! 
 
Nézzünk egy-két tényleges lehetőséget. 
 
A magyar irodalom oktatásában lehetőség van bizonyos mozgástérre a pedagógus részéről, 
elsősorban a kötelező olvasmányok terén. Szívesen látnánk és igen hasznos is lenne, ha ezek 
között gyakran bukkannának fel például Fekete István regényei. Van erre most is példa, de nem 
sok. Ezek persze nem elsősorban horgászni tanítaná meg a gyerekeket, hanem azt a lelki 
többletet adná meg nekik, ami gyakran hiányzik a vizek partjáról. 
 
Rejt bizonyos lehetőségeket a technika óra is. Főleg azon iskoláknál, akik jó földrajzi 
fekvésűek, közel vannak a vízhez. Akár pedagógus, akár felkészült és elhivatott horgászvezető 
is be tud csempészni bizonyos területeket, hogy minél több ökotudatos horgász kerülhessen a 
vizes élőhelyek közelébe.  
 
 
Természetesen ott van a környezet- és természetismeret óra! Itt van nagy szerepe a 
horgászvezetőknek! Felsőben általában egy órát foglalkoznak a halakkal hatodik osztályban, 
ténylegesen megemlítve 2-3 fajt és néhány alapvető életjelenséget. Ez kevés! Alsóban még 
kevesebb. Talán minisztériumi megkeresésre elérhető lenne, hogy a tantervben nagyobb 
hangsúlyt kapnának a halak, vizek és a horgászat. Ezt a reményt támasztja alá a horgászsport 
dinamikus fejlődése, hogy a szakmai okok között az az egyszerű tény, hogy a halak osztályában 
van a legtöbb faj a gerincesek közül, az összes gerinces 56 %-a hal. Fontos, hogy a 
horgászsportot irányító felső vezetők megtegyék az első lépéseket az óraszám növelésében. 
 
Elég jó lehetőségeket rejt a hatékonyság növelésében, a horgászkultúra fejlesztése területén az 
iskolai lehetőségek közül a napközi! Szinte naponta vannak üres órák a tanítás után, amiből 
lehet csipegetni. Itt fontos a pedagógus személye, esetleg a helyi egyesület aktív és rátermett 
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embere. Micsoda idilli állapot, ha a két személy valahol egy és ugyanaz! De az igen ritka. 
Beszéljünk a helyi igazgatóval, pedagógussal beférünk-e néha a pedagógiai programjukba. 
 
Sok iskolában vannak szakkörök. Mérjük fel az igényeket, lehet, hogy egy közösségben nagy 
az igény a horgászszakkörre, akkor keressük meg az emberünket. Akár még megbízási 
szerződés után ellentételezésre is van lehetőség. 
 
Az iskolák gyakran és előszeretettel emlékeznek, meg az un. Jeles Napokról. Próbáljuk ezt 
irányítani, hiszen van bőven (Halak Napja, Víz Világnapja, Föld Napja), ilyen lehetőség. 
Ragadjuk meg ezeket, szervezzünk programokat az iskolával karöltve. Igen hatékony lehet 
ilyenkor egy közös szemétszedés, vetélkedő, horgászverseny, vízpart látogatása és még 
számtalan más program. Teremtsünk hagyományt egy-egy iskolában, községben, hogy szinte 
várják, tudják, hogy ezen a napon náluk ez és ez van. 
 
Nagyon hatékony módja, hogy minél több gyermeket érjünk el, akár egyszerre is a 
mondanivalóinkkal elképzeléseinkkel, céljainkkal ez az on-line óra! Tapasztalatból állítjuk, a 
tanulók örülnek, hogy pl. a Halak Napján nem egy átlagos természetismeret órájuk van, hanem 
beülnek a könyvtárba és egy nagy kivetítőn tanulhatnak érdekességeket a halakról, vizekről, 
horgászatról. Ilyenkor igen lelkesek, hiszen kimozdulnak a napi megszokott ritmusukból.  Ez 
igen hatékony tud lenni! 
 
A mezőgazdaság és ezen belül a halas szakma nagy válságban van. az ökonómiai és egyéb 
gondok mellett az egyik legnagyobb gond az utánpótlás kérdése. KI szeretne ezzel foglalkozni, 
ki látja ebben a jövőt? 
Bizonyított tény, hogy például a halas felsőoktatási képzésbe előszeretettel jelentkeznek a 
horgász előélettel rendelkező tanulók. Tegyünk érte, hogy enyhüljenek ezek a gondok, minél 
több a halhoz, a vízhez értő ember legyen a társadalmunkban, mégha nem is lesz mindenkiből 
horgász vagy halas szakember. 
 
Fenntarthatóság és Horgászat 
 
Manapság nagyon sokat foglalkozunk a fenntarthatósággal, sokan és sokféleképpen értelmezik! 
Igazán a 80-as évektől felkapott, elterjedt fogalom, mely sokunkat érint, vagy fog a 
közeljövőben. 
 
Úgy kell megfelelni a jelen igényeinek, hogy ne veszélyeztessük a jövőt! 
 
Természetes újratermelődés! Nem szabad többet használni, mint amennyi képződik! 
Semmiből! Itt nem csak a nagy dolgokról van szó, levegő, ásványok, energia stb. Ott van a 
horgászat! Nehéz lenne még egy olyan elfoglaltságot találni, ami ennyire a természethez 
kötődik. Azt gondolnánk, hogy természetes az, hogy a horgászok a legnagyobb természetvédők. 
Egyértelműnek kellene lenni ennek, de sajnos nem így van. Kinek kellene a legjobban vigyázni 
vízre, a halakra, a környezetre?! De nem és nem! Nem fogadtuk meg Hermann Ottó 150 éves 
tanítását, ti. „egyszer csak eljutunk oda, hogy ahhoz, hogy horgaszthassunk tenni kell érte”! 
Mekkora gondolat! Nem szabad sanyargatni, kifosztani a természetet. Beavatkozni a 
folyamatokba! Csak azt nézni, hogy nekünk pillanatnyilag mi a jó. Ez önző és főleg jövőgyilkos 
viselkedés. 
Ne legyünk halfogók! Igazi horgászok legyünk! Pákászhorgászok. A pákászokat pár száz éve 
üldözték, lenézték, kiutálták a társadalomból. Nem volt igazi munkahelyük, nem volt 
vagyonuk, fürdőszobájuk, iskolájuk. De! Ismerték, szerették és tisztelték a természetet. Csak és 
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kizárólag annyit vettek el, amennyire szükségük volt.  Soha többet! Tudták, hogy a 
természetnek a megújulásához erre van szüksége. Nekik élni kellett, ami ehhez szükséges volt, 
annyit elvettek. Többet nem! Használták a természetet, nem kihasználták. Miért voltak ők 
alantasabbak a földesúrnál, aki százával lőtte a bejövő vadlibát, a hasas rókát, a kotlós fácánt, 
hálóztatta az ívó nyurgát. Amennyi volt, hiszen nagy az udvar, sok a vendég. 
 
Szeresd, figyeld, ismerd meg a természetet, a törvényeit, a szépségét, de soha ne árts neki. 
Annyit vegyél el, amennyit elbírsz, hogy jövőre is legyen. Annyit, amennyi neked kell az 
élethez! Ezt ő oda is adja! Soha ne többet! Nem azért van, hogy az ember szórakozzon! 
Gyönyörködj a szépségében, ismerd meg a törvényeit, figyelj és ámulj. De ne szórakozz a 
kárára! Ami kell, azt vedd el! Többet ne! 
 
Gondolj az unokákra! Ők is látni akarják mindazt, amit Te. Ők is át akarják élni, mindazt, amit 
mi. Önös érdekből, pillanatnyi élvezetért ettől megfosztani a következő nemzedéket, nem lehet 
csak azért, hogy mi a kelleténél többet akarunk Tőle. Elvesszük tőle! 
A pákász 200 évvel ezelőtt biztos nem hallott a fenntarthatóságról, de zsigerből érezte! A mai 
halfogók? Amíg van, fogni, fogni! Hogy mi lesz később? Kit érdekel? Tegyünk a természetért 
valamit. Minek? Azért van, hogy élvezzem! Hová vezet ez?!! Mi lesz a drága unokáinkkal, 
nekik nem jut semmi! 
 
Változtatni kell! Példát kell mutatni és nevelni! Az utolsó percben vagyunk! El kell kezdeni a 
fiatalokat nevelni. Olyan emberek kellenek, akik szem előtt tartják a fenntarthatóságot a 
környezetben, a természetben. Akiknek ez fontos, akik képesek így gondolkozni. Szerintem a 
legnagyobb és leghatékonyabb fegyver ebben a csatában a tudat formálása! Az ember 
formálása!  
 
Most a horgászsportban vagy a horgásziparban mi tartozik a fenntarthatósághoz? Ne szemetelj, 
olyan újrahasznosított vagy természetes anyagból gyártani, ami megfelelő. Ez kevés! Olyan 
emberek kellenek, akik tudatosak, akiknek ez fontos! Igazi horgászokat kell nevelni! 
 
 
 
Horgászkultúra 

 
Egy társadalomban mindennek van kultúrája. Az étkezésnek, a sportnak, a művészetnek, és 
még hosszasan lehetne sorolni. Ezek egyébként minősítik is azt a bizonyos társadalmat. 
Természetesen a horgászatnak is van egy kialakult, beágyazódott kultúrája, ami jellemzi az 
adott társadalmat, országot, nevezetesen a horgászokat. 
 
De mit is jelenthet ez? Nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy viselkednek, milyen kialakult 
szokásaik vannak a horgászoknak a vizek partjain. Ezt elsősorban a nem horgászók figyelik és 
döntik el. 
Nálunk ezen van mit változtatni! Nem túl pozitív a kép a horgászokról a társadalom többi 
tagjának. Megfordult a piramis. Mint egy táplálék piramis, mondjuk egy vizes élőhelyen. Elég 
nagy lenne a probléma, ha a réti sas lenne a legtöbb és legegészségesebb egy ilyen 
táplálékláncban. Az algák, a jó és egészséges algák kevesen lennének.  Felfordulna minden. 
Borulna minden. Nálunk a horgászsportban megítélésem szerint a csúcs rendben van. Alul van 
gond. Óriásit fejlődött a MOHOSZ, törvények sokasága szolgálja a horgászatot, remek 
feltételeket teremtve. A versenysportunk az egekben, sok szakágunk világelső. Ez mind-mind 
jó dolog, de ez a piramis utolsó köve, ennek csak akkor lehet ott fent csillogni, ha az alatta lévők 
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stabilak, rendben vannak, sokan vannak. Magyarul a mindennapok horgászkultúrája rendben 
van. Sajnos ez nem így van. Alulról kell építkezni! Természetesen a versenysport nagyon fontos 
a horgászkultúrában. Magával húzva, fejleszti az ágazatot. Más országok szemében pozitív kép 
alakul ki rólunk, hiszen ahol ennyit áldoznak a versenysportra, ilyen nagyszerű eredményeket 
érnek el, ott fontos a horgászsport, fontosak a vizek és a halak. Az a társadalom áldoz rá! 
 
De mi van alul, mi van a hétköznapokban? Van min dolgozni! Nem lehet tagadni, az utóbbi 
években érezhető fejlődés a mindennapok horgászkultúrájában. Bizonyos rétegek, szakágak 
fejlődnek. De ez kevés! Még mindig sok a halfogó, a szabályokat semmibe vevő, szemetelő, 
hangoskodó ember. Csak kihasználják és rombolják a természetet. Itt kell, ezen a területen kell 
még sokat dolgozni. Vannak országok, ahol a versenyhorgászat nem áll magas szinten, de a 
horgászkultúra igen magas. (Norvégia, Svájc, Finnország stb.)  
Náluk a horgászat a társadalom része, elfogadott nagyrabecsült része, a mindennapok része! A 
gyerekek, a fiatalok ebben nőnek fel, ez a természetes. 
 
Nem mindegy kik mennek ki a természetbe, a vizeink partjára. A megoldás nem csak a halőrzés, 
a szabályok szigorítása, a telepítések növelése, erősítése és még sorolhatnám. Persze ezek is. 
De! A következő generáció tudatának formálása oktatás, képzés és példamutatás által.  
 
Ez a megoldás! 
 
Horgászvizsgák 
 
Ez egy jó lehetőség a rendszerbe újonnan belépők képzésére. Használjuk ki a lehetőséget 
bármely korosztály is vizsgázik. Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak vizsgáztatunk. Tartsunk 
egy kis előadást, színesítsük a vizsga előtt a programot. Nem elsősorban a vizsgakérdések 
átismétlésére gondolok elsősorban. Lehet azt is. Egy-két órába több is belefér. Adjunk olyan 
plusz dolgokat, amivel eddig nem találkozott a horgászni vágyó! A szabályokat, adatokat 
megtanulta otthon, mi tegyünk a képzeletbeli hátizsákjukba olyat, amivel szívesen engedjük ki 
őket a vizek partjára. 
 
Semmiképpen nem törölném el a vizsgáztatást, sőt növelném a szigort. Kötelezővé tennék 
minimum két órát, nevezzük tanfolyamnak. Nagyon fontos, hogy kik jutnak ki a partra. Ott mit 
csinálnak! A horgászat a természetben folyik, nem lehet bármit tenni. 
 
Egy nagyon érzékeny ökológiai rendszerbe, vízi ökoszisztémába engedünk ki képzetlen, 
tudatlan és érzéketlen embereket. Nagy a felelősség ebben a kérdésben! Aztán telepíthetünk, 
ellenőrizhetünk, szabályozhatunk egész nap! Az emberi tudat, ezt kell formálni, el kell végre 
kezdeni és ha lassan is, de lesz eredménye! 
 
 
 
 
Megfelelő embert a megfelelő helyre 

 
Ahhoz, hogy felépítsünk egy megfelelő és hatékony utánpótlásképzést a horgászsportban, talán 
a legfontosabb az arra alkalmas és motivált emberek rendszerbe állítása. Nem árt, ha pedagógus, 
hogy legalább olyan vénával megáldott az illető és fontos a jó szervezőkészség. De ez a kettő 
mit sem ér az elhivatottság és motiváció nélkül. Meggyőződésem, hogy vannak ilyen emberek.  
Minden szövetség élére meg kell találni rövid időn belül ezt a vezetőt. Rendszeressé kell tenni 
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a képzéseket, továbbképzéseket, oktatásokat számukra azon irányvonal mentén, amit a 
MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottsága meghatároz. Ezt a fontos munkát feltétlenül honorálni kell, 
anyagilag is érdekeltté és számon kérhetővé szükséges tenni a felelősöket. Hatalmas a 
felelősség és a munka, manapság ezt nem lehet elvárni társadalmi munkában. Ami lehetőség 
van, erre rá kell áldozni. Biztos nem megy ez egy év alatt, lesznek akik nem lesznek 
megfelelőek és kilépnek, de szerintem 2-3 éven belül megtaláljuk azt a 25 elhivatott ifjúsági 
felelőst. 
 
Természetesen lesznek közös, azonos programok amit minimumként minden szövetség 
elvégez, s ezt kell kiegészíteni a helyi sajátosságokkal, ötletekkel! Egymástól is tanulhatunk! 
Ezeknek a szövetségi felelősöknek azon túl, hogy végrehajtják a feladatokat, programokat az 
első és legfontosabb  feladatuk, hogy a saját területükön megkeressék azt az 5-10 egyesületi 
aktív embert, akik motiválhatók ezen a kiemelt területen. Nem egyszerű feladat, de megoldható. 
Szerintem úgy is tudja mindenki, hogy melyek azok az egyesületek a megyében, ahol eddig is 
foglalkoztak az utánpótlással, őket kell megerősíteni, segíteni ebben és esetleg melléjük még 
keresni. Minden szövetség köteles megoldani a segítőik, az aktivistáik motiválását. 
Természetesen a szövetségek lehetőségei eltérőek, ki-ki adottságaik szerint. Erre számtalan 
mód és lehetőség kínálkozik. 
 
Így lehet kialakítani egy olyan országos hálózatot, amely képes lesz megfelelő iránymutatás 
mellett fejleszteni az ifjúság nevelését! Meg kell értenie mindenkinek ez az egyik legfontosabb 
feladat! A jövő a mi kezünkben van, ne engedjük kicsúszni! 
 
 
Megyei Szövetségek, Egyesületek egyéb lehetőségei az ifjúságnevelésben 

 
Horgásztáborok 
 
Jó és alkalmas színterei lehetnek a képzésnek! Az egyesületi táborok jól szoktak sikerülni, 
hiszen ismerős vízen, ismerős gyermekek. Fontos! A szövetség is táboroztasson, jó lenne, ha a 
gyerekek minél több egyesületből érkeznének. A tábor nem horgásztatás, azért mert az egysze- 
rűbb és könnyebb! Akkor nem érjük el a célunkat. Hatékony, ha sok egyesületből jön sok 
motivált gyermek és ők az ott tanultakat hazaviszik és terjesztik. Nem hagyják békén az 
egyesület vezetőjét, hogy foglalkozzanak velük, így és így, ahogy a táborban tanulták, látták. 
Programok, játékok, vetélkedők, ökológiai-etikai alapok, horgászat. Jó pályázati lehetőségek a 
MOHOSZ-nál. 
 
Telepítések 
 
Próbáljuk bevonni a gyerekeket is. A nagyobbakat ténylegesen, kicsiket szemlélődve. Nagyon 
jó hatást ér el. Próbáljuk az időpontot a gyerekek szabadidejéhez igazítani. Az az egyesület aki 
saját vizén lehalászik, vonja be a nagyobb gyerekeket. Szívesen csinálják. Hatékony nevelés. 
A szövetség egy-egy telepítésénél hívjunk ki iskolákat, 1-1 osztályt. Fogják meg a halat, 
beszéljünk nekik róla. Látványtelepítés! 
 
 
 
Ivadékmentés 
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Amikor erre van mód, és lehetőség vonjuk be a gyerekeket, életkori sajátosságaik 
figyelembevételével. Nagyon szeretik és jó nevelési hatású! 
 
Gyermeknapok 
 
Lehet egyesületi szinten szervezni, általában jó pályázati lehetőségek vannak rá, talán az iskolai 
elfoglaltság is kevesebb akkor már. A pályázat nagyon egyszerű, beszéljük rá az egyesület 
vezetőit a szervezésre! Még hatékonyabb, ha a megyei szövetség a főszervező 5-6 egyesület 
külön pályázna és értékelve, de egy központi, közel lévő vízen szervezi meg a gyermeknapot. 
Száz gyerek, kétszáz szülő. Micsoda lehetőség a nevelésre. A szülők nevelésére is. Persze 
spiccbotos horgászverseny, utána halfelismerés játék, vetélkedő vagy célbadobás. Szülők is. Ne 
féljünk, szülőket is lehet és kell a fenntarthatóság érdekében nevelni. Ezek az összevont 
gyermeknapi rendezvények didektikai szempontból jelentősek. 
 
Versenyrendszer felépítése 

 
A horgászvetélkedőt át kell alakítani! Több szövetség is belátta ezt, és már így végzik a 
nevelést. Három korosztályban (Ivadék: 6-10 év; Serdülő: 10-14 év; Ifjúsági: 15-18 év) kell a 
vetélkedőket megrendezni, természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével. 
Lehetőleg az esélyeket ki kell egyenlíteni, legalábbis közelíteni hozzá. Nem lehet anyagi kérdés 
ki milyen ügyes illetve eredményes.  
 
Szövetségenként a legügyesebbek 4-5 közeli szövetség arra érdemes gyermekeivel 
találkozzanak, mérjék össze felkészültségüket. Végén az országos tábor! De vigyázni, nem 
halat fogni kell őket megtanítani. Az csak egy szelet az egészből! 
 
Évente a megye illetve a szövetség más-más területén többször kell tartani foglalkozásokat 
gyerekeknek. Persze ennek egyik fő része lehet egy spiccbotos verseny. Utána vetélkedők, 
fejlesztések, oktatások jókedvű tanítás következzen mindig. Van már elég halfogó a vizeken, 
neveljünk ökotudatos horgászokat, akik szeretik, ismerik és tisztelik a természetet. 
 
Fontos a szocializáció! A gyerekeknek horgásszá kell válni, érni. Ezen végig kell vezetni őket. 
Nem lehet pergetéssel, feederezéssel esetleg bojlizással kezdeni. Ne! Nem rendezhetünk 
apróságoknak feeder versenyt, mondván már senki nem úszózik, pláne orsó nélkül! Tanítsuk 
meg őket snecizni. Nem is a technikája miatt, mint az érzés miatt. 
 
Olyan versenyeket szervezzünk elsősorban ivadék és serdülő korosztályban ahol nem számít az 
anyagi helyzet, nem lehet előny a nagy különbség. Adják a szervezők az egyforma botokat, 
etetőanyagot, csalit! A többi a leleményesség, ügyesség. IFI korosztály már más, jöhetnek a 
nehezebb, bonyolultabb módszerek. Egy gyerek menjen végig a horgász-evolúción! De ezen a 
törzsfán ne kezdjen a legfelső ágakon! 
 
Egy-egy szövetség követelje meg az egyesületeitől a gyerekeknek tartott versenyeket, 
foglalkozásokat. Ha kell segítsen szakmailag, anyagilag. Főleg akik saját vizet kezelnek, de a 
víznélküliek is. 
 
Minden szövetség tartson megyei CSB-t! Lehetőleg NE legyenek a csapatban országos szintű, 
profi háttérrel rendelkező gyerekek. Nekik van megmérettetés bőven! A győztes csapatok 
regionálisan találkozzanak mindig más megyében. Rendezni kell országos CSB-t is, de az 
országos színtű, válogatott gyerekek nélkül. A megyét illetve szövetséget 1 csapat képviseli, 



15 
 

akinek a 3 tagja egy egyesülettől való! De nem úgy, hogy ketten akkor igazolnak oda a verseny 
kedvéért! Motiválni kell őket, hátha a versenysport is kitermel magának ügyes gyerekeket is. 
Ha és amennyiben 1-1 megyében kevés az induló, a megyei szövetség ifjúsági felelőse tegyen 
meg mindent a cél érdekében! 
  
III. fejezet 
 
Az érdekképviselet és az érdekvédelem működése 
 
Irodai munka-Ügyvitel 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége egyik legfontosabb feladata 
az egyesületek képviselete. Társadalmi és szakmai segítség nyújtása részükre. Képviseletük a 
MOHOSZ-nál, illetve a helyi önkormányzatoknál. Szakmai segítség nyújtása az 
ifjúságnevelésben, telepítésekben, halgazdálkodás területén, pályázatok elkészítésében, 
beruházásokban, halvédelemben valamint környezet és természetvédelem területén. 
 

- Kiemelt feladat az egyesületek ellátása állami és területi jegyekkel. 
- Az egyesületek részéről növekedett az elszámolási fegyelem, ezt minden hónap 10-ig 

kell megtenni. 
 
Állami horgászvizsga 
 
2021-ben is megkezdtük időben a vizsgáztatást. Elmondható, hogy érdemben nem csökken a 
vizsgázók száma, sokan lépnek be a rendszerbe. Főleg két helyszínen Tatabányán és 
Esztergomban általában kéthetente zajlanak a vizsgák. 
A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége ezt a lehetőséget kihasználva, 
minden vizsga előtt tart egy órás előkészítést, előadást. Ez nem csak a vizsga anyagát érinti, 
hanem egyéb halismereti, ökológiai alapokat és horgászetikai kérdéseket is érint. A vizsgázók  
között 2021-ben markánsan megjelentek vendégmunkás (elsősorban Kárpátaljai) horgászni 
vágyók. Továbbra is nagy a hölgyek aránya a vizsgázók között, ami örvendetes! 
 
Horgászvizsgák (2012-2021) 
  

Év Horgászvizsgák összesen (fő) 

2012 528 
2013 402 
2014 382 
2015 745 
2016 714 
2017 803 
2018 915 
2019 1185 
2020 876 
2021 635 
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IV. fejezet 
 
A halőri szolgálat tevékenysége 
 
2021-ben négy fő főállású (8 órás), valamint 2 fő félállású (4 órás) halőr tevékenykedett a 
megyei Duna szakaszon. Megbízási szerződéssel foglalkoztattunk még két fő halőrt, akik a 
Vasas Horgász Egyesület Esztergom kötelékébe tartoznak és hatékony munkájukkal, saját 
technikájukkal végzik halőrzési tevékenységüket, természetesen összehangolt szolgálati 
beosztás alapján! 
 
Külön szerződés szerint végzik halőreink a tatai Öreg-tó halőrzéseit és halvédelmét is. 
 
Kiemelten jó a kapcsolat a halőri szolgálatunk és a Megyei Rendőr-főkapitányság között, amit 
bizonyít a közös szolgálatok magas száma. 2021-ben az együttműködési megállapodást 
megújítottuk, aktualizáltuk a két fél között! 
 
Az ellenőrzések számának növekedésével sajnos a szabálysértések száma is nőtt. Bár 
kialakulóban van egy sporthorgász réteg, de még mindig sok halfogó látogatja a Duna partját, 
akik szabálytalanságoktól sem riadnak vissza! 
 
Halőreink 2021-ben egységes ruházatot kaptak, tovább fejlődött és gyarapodott technikai 
felszereltségük is. Ez részben a Magyar Országos Horgász Szövetség, részben a Komárom-
Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége beszerzésének útján történt, de 
természetesen pályáztunk is rá. 

 
 

V. fejezet 
 
Oktatási és nevelési munka 
 

- Ezzel kapcsolatban az egyesületeknél vegyes a kép. Vannak akik nagy hangsúlyt 
fektetnek rá, van ahol egyáltalán nem törődnek vele. Nagyon közhelyesen hangzik, de 
igaz, aki a jövővel keveset törődik, nem neveli, oktatja az új nemzedéket, nagyon nehéz 
dolga lesz. Nem azért kell a gyerekekkel foglalkozni, hogy ők jól érezzék magukat. 
Azért is! Önös érdekből is! Az egyesületi vezetők neveljék ki az utánuk következő aktív 
egyesületi tagokat, esetleg vezetőket. Sokan aggódnak, hogy mi lesz, ha ők már nem 
lesznek, ki csinálja. Itt a válasz. Ki kell nevelni az utánpótlásból. Lehet és megéri! 
Mind a kettő igaz. 

 
- A megyei versenyekre is évről évre kevesebben jönnek el. 8-11 egyesület képviselteti 

magát. Nagyon kevés. A megyei szövetség egyik kiemelt feladata, hogy az érdeklődést 
fokozzuk. 2021-ben a megyei négytusa versenyt ismét színesebbé, vonzóbbá tettük. 
Több olyan egyesület jött el, akik eddig nem voltak. Több helyen beindultak a 
szakkörök és rendszeres foglalkozások, pl. pecasuli, táborok, egyesületi 
gyerekversenyek, gyereknapok. Ez nagyon jó, ezt kell még fokozni. Az egyik 
legfontosabb megtalálni azt a felkészült, elhivatott és motivált embert, aki ezt helyi 
szinten felvállalja és foglalkozik az utánpótlással. 
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- A vezetők adjanak meg nekik mindent, ami szükséges, hiszen megéri. 
Minél több pályázaton kell indulni (MOHOSZ) szakköri, gyereknapi, ami 
megkönnyítheti a munkát. 

 
- Az egyesületek menjenek be az iskolákba. (vetélkedők, Halak napja stb.). 

 
- 2021-ben a megyei szövetség megrendezte a megyei négytusát (horgászvetélkedőt) 

valamint a megyei Ifjúsági Csapatbajnokságot. Több egyesületnél voltak gyermeknapi 
rendezvények, táborok. A szövetség segítségével öt egyesület nagyszabású gyereknapot 
tartott az Esztergomi Sódergödör területén. 
 

- Az Országos Serdülő és Ifjúsági Horgászviadalon Pécsen megyénket 2 fő ifjúsági 
horgász képviselte. 

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Befejezésképpen köszönöm tisztségviselőink, illetve bizottságunk, továbbá a segítő tagok 
magas szintű áldozatos munkáját.  
  Köszönetet mondok mindazoknak, akik támogatják a horgászsportot, szellemi, erkölcsi, 
anyagi segítséget adnak a működtetéshez, hozzájárultak munkám sikerességéhez, egyesületünk 
fejlődéséhez. 
 
Minden Kedves Horgásztársunknak kívánok barátságos egyesületi életet, elviselhető terheket 
és jó haljárást. 
 
2021. Nyergesújfalu 
Kovács Zsolt 
He elnök 
 
 
 
 


