
Horgász Hírek 2010 

15.oldal 

   Miután a Közép-Dunai Hal Kft. 
megvonta megbízásom, egyértel-
művé vált számunkra, hogy a hor-
gásznak ilyen esetben nincs érdek-
képviseleti szerve, ugyanis az én 
esetem sem érdekelt a jóérzésű 
horgászokon kívül mást. (Többek 
között az ehhez hasonló ügyekben 
is határozottan fel fogunk lépni a 
horgászok és halőrök védelmében.) 

   Munkásságom alatt készült egy 
cikk (Mahor, 2009 februárjában) a 
témában, ez segített abban, hogy az 
egyesület 11 alapítójával megis-
merjük egymást, akik közül min-
denki horgász. Van közöttünk volt 
legyező válogatott, több újságíró 
(szerkesztő, főszerkesztő), egyete-
mi igazgató, vállalkozó stb. Tagja-
ink közé – vagy akár tagsági vi-
szonnyal nem rendelkező, de az 
ügyet támogató – jogászokat, 
könyvelőket keresünk, illetve bár-
kit, aki szellemi munkájával vagy 
kapcsolati tőkéjével az egyesület 
céljainak eléréséhez segítséget tud 
nyújtani, legyen halászati szakem-
ber vagy épp egy pályázatíró. Itt 
szeretném hangsúlyozni, az egyesü-
let a működésre a lehető legkeve-
sebb pénzt kívánja fordítani. Én 
hiszek abban, hogy másoknak is 
legalább annyira fontos a horgászat 
jövője, mint nekünk, és hogy még 
többen támogatják majd e kezde-
ményezést és segítik saját lehetősé-
geikhez képest, akár tárgyi eszkö-
zökkel is.  

   Természetesen nem csak a fent 
említett szakemberekre van itt 
szükség. Minél többen emeljük fel 
szavunkat, annál több mindent és 
annál gyorsabban fogunk elérni, 
ezért is szükséges, hogy a tagság 
bővüljön – ezért lett az éves tagdí-
junk csupán 1500 Ft, ami tizenkét 
hónapra szól. A tagokat folyamato-
san, e-mail-en értesítjük az egyesü-
let tevékenységéről, programjairól, 
elért eredményeiről, valamint sajtó-
nyilvánosságot kapnak az ország 
bármely pontján történő esetek. 

Mostantól nem lehet a szőnyeg alá 
söpörni a helyi mutyizást, az ügyek 
elsikálását, a környezetkárosítást. 
Belemászunk az arcába minden 
sumákolónak!  

   Szeretnénk, ha a halászatról és 
horgászatról szóló törvény módo-
sulna, erre konkrét javaslatot fo-
gunk letenni az asztalra – karöltve 
másik szervezetekkel. Több erre 
irányuló kezdeményezés is elindult 
az országban – ez is jól mutatja 
módosítás szükségességét –, ezeket 
szeretnénk összefogni. Egyrészről 
azért, mert a horgászok hosszú távú 
érdekei megegyeznek, így a hor-
gásztársadalomban nincs helye 
széthúzásnak. Másrészt azért, mert 
ha egy jól kidolgozott javaslat kerül 
az illetékesek kezébe, az hatáso-
sabb lehet, mint ötven másik átfe-
désekkel, melyek egymást egészítik 
ki.  

   Ez most az elsődleges feladat, 
ennek végleges kidolgozására kon-
centrálunk jelen esetben, ezt köve-
tően (némi párhuzamossággal) kí-
vánjuk megvalósítani további el-
képzeléseinket, amiknek alapvető 
feltétele, hogy a törvényi módosítá-
sok, szigorítások megtörténjenek.  

Lépjél be Te is, legyél az első  
országos halvédelmi egyesület 

tagja. 

Az egyesület céljai 
 
 

Magyarország élővizei pusztulnak, 
a halállomány drámaian gyérült az 
utóbbi évtizedekben. A halgazdál-
kodás mai rendszere nem működik, 
az orvhalászat problémáját sem az 
állam, sem a vízkezelők nem képe-
sek kezelni. A hallopások miatt az 
állam évente sokmilliárdos kárt 
szenved. A jogszabályi környezet 
katasztrofális, a vízkezelők és a 
halaszatra jogosultak gyakran saját 
magukat ellenőrzik. Ennek az áldat-
lan állapotnak a fenntartásában 
gyakorlatilag csak a vízkezelők 

érdekeltek, a bűncselekmények 
után kirótt büntetések pedig egyál-
talán nincsenek arányban az elkö-
vetett tettek súlyával. Ilyen körül-
mények között és miatt háromszáz-
ezer horgász kedvenc időtöltését 
lehetetlenítik el. Élővizeink, vala-
mint azok használatának és kezelé-
sének rendbetétele nélkül a kor-
mányprogramban szereplő vízalapú 
gazdaság célkitűzései között sze-
replő horgászturizmus fellendítése 
sem valósíthat meg. 
 

   A Halvédő Egyesület célja, hogy 
elérje a jogszabályok szigorítását és 
ésszerűsítését, hogy megvalósítsa a 
halgazdálkodás civil ellenőrzését, 
amelyet jelenleg egyetlen szerv, 
szövetség vagy érdekképviselet 
sem képes ellátni. 
 

A Halvédők céljai az Új, ész- és 
életszerű halászati és horgászati 
törvényt - a független horgászati 
társulások, tömörülések, egyesüle-
tek bevonásával!  

Vass Csaba, egyesület elnöke 
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„Egy jó halászati örzés fél telepítés” 
Hoitsy György 
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