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    Végre egy csapat, amely nem 
csupán szájhősökből és „tanács-
adókból” áll. Akik nem félnek ki-
állni igazukért és szembe szállni a 
rettegett haltolvajokkal. A csapat 
mindegyik tagja megszállott hor-
gász, elkötelezett természet- és hal-
védő, a természetes vizek megszál-
lottjai és őrzői. Ha unod már, hogy 
a fórumokon mindig csak az értet-
len diskurzus megy, de nem törté-
nik semmi, ellenben tettre kész 
vagy a közös ügy érdekében, akkor 
e felhívás neked szól!  
 

Csatlakozz te is az  
Országos Halvédő Közhasznú 

Egyesület tagjaihoz! 
 

Alakulásunk előzményei: 
 

   A magyar vizeken történő sza-
badrablást nap mint nap tapasztal-
juk. A hal fogy, a horgászok és a 
halászok tevékenysége kontrollálat-
lan az állami tulajdonban lévő, ja-
varészt halászati tevékenységet 
végző vállalkozások, mint bérlők 
vizein. A halászati őrzés nem meg-
oldott feladat. Civil/társadalmi 
kontroll nehezen valósítható meg, 
ugyanis a halőri megbízást a vízke-
zelő saját maga adja – evidens, 
hogy a halászai ellen dolgozót nem 
fog megbízni. Bár a halászati ható-
ság is megbízhatna társadalmi őrö-
ket, ezek jogosultságai nincsenek 
rögzítve sehol, így a gyakorlatban 
nem alkalmazzák e megoldást.  
 

   Továbbra sincs megoldás a kor-
morán problémára, de még annak 
kezelésére utaló jeleket sem tapasz-
talni, ha van is, nem kommunikál-
ják kifelé. Esetleg szükséges volna 
azonnal megvizsgálni annak lehető-
ségét, hogy a halgazdálkodási ter- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vekben halasításra szánt összegek 
jelentős hányadából nem kéne-e 
kötelezni (hangsúlyozom: kötelez-
ni) a halászati hasznosítókat, hogy 
ellenőrzött keretek között lőjék, 
lövessék a kormoránt.  
 

   Ezenfelül több konkrét ügy is 
megerősítette bennem, bennünk azt, 
hogy ezt tétlenül nézni lehetetlen:  
 

- húsz-harminccentis süllők, csukák 
és kecsegék az áruházak polcain, 
amik egyáltalán nem biztos, hogy 
mesterséges körülmények között 
nőttek fel  
- csukaíváson 96 db varsa (de bár-
mely hal ívási időszaka alatt tele 
vannak vizeink hálókkal) 
- A március 5-én letett 96 varsából 
találomra 4 lett felnézve (március 
6-án), eredmény: 6 db csuka. Két 
hétig voltak lerakva a varsák. Mek-
kora a valószínűsége, hogy több 
száz csuka tűnt el tavakba és a fa-
gyasztóládákban? (Hál’ isten se-
mekkora, ugyanis a becsületes 
megbízó csak 30-40 db csukát 
gyűjtött be. ) 
- tilalmi időben süllőt elvivő halász  
- rengeteg lefülelt orvhalász, orv-
horgász, és még több, aki megúszta  
- téli gereblyések tonnaszám tünte-
tik el és sebzik meg a harcsát, ke-
csegét, meg ami az útjukba akad. 
 

   Horgászataim során rengeteg há-
lóba botlottam (Tisza, Duna, Dráva, 
Balaton stb.), és ezeknek a hálók-
nak a száma még az intenzív ívás 
idején sem csökkent, sőt nőtt. El-
lenőrzést abszolút nem tapasztaltam 
(és ez a mai napig így van ), ekkor 
döntöttem úgy, hogy saját kézbe 
veszem a dolgokat és megbízóleve-
les halászati őrként teszek a kihágá-

sok ellen. Halászati őrként sok 
mindent láthattam a Dunán, sok 
orvhalászt lefüleltem (rengeteg 
begyűjtött háló és tettenéréses felje-
lentés), majd egy halász ellenőrzé-
sét követően a megbízásom vissza-
vonása következett.  
 

   Több gyomorforgató eset is tör-
tént például mikor a horgász egye-
sület halat telepített a vizébe, ami a 
Dunába torkollik, és azt rögtön le is 
rekesztette a halász. Számomra ez 
elfogadhatatlan, etikátlan magatar-
tás. Nem elég, hogy a horgászok 
által befizetett területi jegy díja 
teszi ki a halászati vállalkozások 
bevételének legnagyobb részét, 
még a telepített halainkra is ráteszik 
a kezüket, azaz a hálóikat. (Véle-
ményem szerint a horgászok tartják 
el a halászati vállalkozásokat, az 
általunk vett területi jegyek befolyt 
összegéből gazdálkodnak, és a hor-
gászok pénzén telepített halat ha-
lásszák.) Az imént említett esetben 
a hálót nem is a halász, hanem egy 
általa megbízott, halász jogosult-
sággal nem rendelkező személy 
vette fel, akinek tette így kimerítet-
te az orvhalászat cselekményének 
tényét – a telepített pontyokat fogta 
ki a horgászok elől. A hálót felvevő 
személyt 10.000 Ft-ra bírságolták, 
míg egy másik, jegy nélkül horgá-
szót, halat nem fogót 20.000 Ft-ra – 
ő két bottal fenekezett.  

   Milyen mutyi folyhat a háttérben? 
Vajon a hatóságot befolyásolja a 
halászati lobbi? Vajon a halászati 
hatóságot képviselő szervezetekben 
a halászok emberei ülnek? Miért 
kap több bírságot az orvhorgász, 
aki semmit nem fogott, mint az 
orvhalász, aki viszont sok pontyot 
fogott? A kérdésekre a választ saj-
nos nem tudom, bár az elmúlt 
években az állami hivatalnokok 
részéről rengeteg bizonyított visz-
szaélés, korrupció, összefonódás 
látott napvilágot. Egy biztos, még 
mindig nem veszik a horgászok 
majd négyszázezres létszámát ko-
molyan!  

 

Ismerd meg a 
halvédök csapatát 

 
 

Az Országos Halvédő Közhasznú Egyesület bemutatkozása 
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