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A közgyűlés által 2012.II.hóban 

elfogadott gazdasági tény és terv-

számok egy – egy eltérését muta-

tom be: 

 

A fenti táblázatból megállapítható, 

hogy a tervhez viszonyítva a tény-

leges kiadás egy kivétellel jelentős 

mértékben elmaradt, a halvédelem 

9.1%.os túllépése a horgásztársak 

érdekeivel szinkronban van. 

Külön szólni kell az APEH 1 %-nak 

lehetőségéről, ami további kiadá-

sok forrásaként szolgálhat. 

Összességében kérem a gazdasági 

vezető részéről ismertetett bevételi 

és kiadási tételek elfogadását. 

Az ELZETT Certa H.E. Vezetősége 

a tőle elvárható módon végezte a 

munkáját, partnerként együttmű-

ködik a szlovák h.e.vezetésével, így 

a jövőre is további eredmények 

könyvelésére számítani lehet. 

Befejezésül, eredményekben gaz-

dag, Boldog Új Évet kívánok min-

den horgász tagnak! 

________________________ 

 

 

Az év hala 2013-ban 

Szilveszter éjjelén zárult az "Év 

hala - 2013" címért folyó verseny, 

amelyet 2012 őszén hirdettünk 

meg a honlapunkon. A média hír-

adásainak köszönhetően hat és fél 

ezernél több szavazat alapján dőlt 

el, hogy a jelöltek közül melyik 

viselheti 2013-ban az Év hala cí-

met. Induláskor még az egyetemi 

kutatók által javasolt kurta baing 

állt az élen, néhány nappal később 

azonban már a horgászok kedven-

ce, a menyhal vezette a mezőnyt. 

Egy ideig lépést tartott vele a ter-

mészetvédők által támogatott 

leánykoncér, sőt úgy tűnt, utol is 

érheti, de végül nem tudta tartani a 

tempót. 

  

A szavazatok 53 százalékával győ-

zedelmeskedő menyhal (Lota lota) 

lett tehát 2013-ban az Év hala, 

messze megelőzve a második he-

lyezett leánykoncért (35%) és a 

harmadik kurta baingot (12%). A 

választás elsősorban azt a célt szol-

gálja, hogy minél szélesebb körben 

váljanak ismertté őshonos halaink, 

hogy bemutassuk természeti érté-

keinket. A győztes jutalma csupán 

annyi, hogy nagyobb figyelem övezi 

a tudományos kutatásban és az 

ismeretterjesztésben. 

Menyhal (Lota lota L.)  

A nép nyelvén: kutyahal, méhal, 

ményhal, menyus, törzsökhal, 

nagyagyú hal, tarka meny(hal).  

A menyhal, mondhatni, „idegenbe 

szakadt” tőkehal. Családjának töb-

bi tagja főként a tengerekben él, 

különösen a zord éghajlatú, hideg 

vizű tengerekben. Tipikus, a hideg 

vizet kedvelő halfaj. Ez tükröződik 

egész életmódjában, szaporodásá-

ban, élőhelyében. Dél-Európában, 

a Balkán-félszigeten csak a Duná-

ban él, de a torkolatvidékről már 

hiányzik.  

 

Vizeinkben őshonos, folyóvizeink 

többségéből jelezték előfordulását. 

A Duna, Rába, Lapincs, Láhn-

patak, Marcal, Ipoly, Dráva, Mura, 

Kerka, Karasica, Tisza, Öreg-Túr, 

Szamos, Kraszna, Bodrog, Keleti-

főcsatorna, Nyugati-főcsatorna, 

Sajó, Bódva, Hernád, Hármas-

Körös, Hortobágy-Berettyó, Ket-

tős-Körös, Sebes-Körös, Maros 

folyókban találkoztak őkelmével.  

A folyókon belül a tiszta, kevésbé 

szennyezett szakaszokat keresi. 

Sajnos a néhány évvel ezelőtti cián-

szennyezés hatására néhány évig 

hiányolnunk kellett a Tiszából, de 

mostanság újra szép számban je-

lentkezik a horgászok zsákmányá-

ban.  

A hideget annyira szereti, hogy a 

felmelegedő víz hatására „nyári 

álmot” alszik. Előtte csapatostól a 

hűvösebb, mélyebb mederrészekre 

vándorol, táplálkozása ilyenkor 

teljesen szünetel. Ez a magyaráza-

ta, miért nem találkozhatunk vele 

az év más időszakában.  

Ősszel, a víz lehűlésével egyenes 

arányban pezsdül meg a menyhal- 

 

MEGNEV. TERV TÉNY % 

UTIKÖLTSÉG 150.000 98.831 65.9 

POSTA, NYOM-

TATVÁNY 
50.000 43.035 86.1 

VERSENYEK 100.000 50.000 50 

ÚT KARBAN-

TARTÁS 
70.000 13.918 19.9 

HAL ÉS 

KÖRNY.VÉD. 
450.000 490.972 109.1 

HALŐRI.ELL. 80.000 63.126 78.9 

EGYÉB 150.000 120.000 80 
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