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A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (rövidítve KTVHESZ) 1993. 

szeptember 23-án alakult a Magyar Országos Horgász Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Intéző Bizottságának utódjaként. Szövetségünk társadalmi szervezet, tagságát 69 

horgász egyesület alkotja. 

A Tagegyesületeinkben regisztrált horgászlétszám 2015-ben 15 234 fő volt.  

 

 

Fő tevékenységeink közé tartozik a tagegyesületek megyei, regionális és országos 

érdekképviselete, működési feltételeinek segítése és Szövetségünk horgászvizein a kezelői 

feladatok ellátása. Teljes körűen forgalmazzuk a horgászathoz szükséges okmányokat, 

kiadványokat, valamit bizományos horgászjegy értékesítési rendszert működtetünk. 

Rendezvényeket, programokat, tábort szervezünk gyermek és ifjúsági horgászok részére, 

verseny szakbizottságunk rendezi a megyei szintű sporthorgász versenyeket, versenycsapatunk 

eredményesen képviseli Jász-Nagykun-Szolnok megyét az országos versenyhorgász 

mezőnyben. 

A 2015.-ös esztendő nagy változásokat hozott Magyarországon a halgazdálkodási vízterületek 

hasznosításában. Az eddigi hasznosítási koncepciót felváltotta egy horgász centrikus 

gondolkodás és hasznosítás. Szövetségünk életében ez azt jelentette, hogy több mint 3000 ha 

vízterület alhaszonbérlőjévé vált. 

Az Országgyűlés által 2013. évben elfogadott 2013. évi CII. törvény szellemében 

Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték és 

gazdasági erőforrás, amelyet a társadalomnak védenie és természetes megújulását elősegítenie 



kell, hasznosítását pedig a fenntarthatóság szempontjai szerint kell tervezni és megvalósítani. 

Szövetségünk mindezek figyelembe vételével kezdte meg gazdálkodását alhaszonbérlőként a 

gondjaira bízott halgazdálkodási vízterületeken. 

A Szövetség céljául tűzte ki, hogy az emberek széles rétegének teremtse meg a rekreáció, a 

mentális feltöltődés lehetőségét annak komplex hasznosításával. Ennek során arra törekszünk, 

hogy egymás zavarása nélkül, mindenki szabadon gyakorolhassa azt a természethez kötődő 

tevékenységet, melyet szeretne és örömmel tölti el. 

 

Fő tevékenységek: 

 

 a szövetségbe tömörült tagegyesületek megyei, regionális és országos 

érdekképviselete; 

 a tagegyesületek működési feltételeinek segítése; 

 a Szövetség halászati hasznosításába tartozó vízterületek kezelése, természeti 

környezetének megóvása és védelme; 

 halasítás, halőrzés, haltermelés, halgazdaság működtetése, 

 a Szövetség tulajdonában és kezelésében lévő vagyon működtetése, gyarapítása, 

 területi jegyek kiadása, forgalmazása, a horgászathoz szükséges okmányok 

forgalmazása, 

 versenyek, rendezvények szervezése, oktatás,  

 horgászvizsgáztatás 

 gyermek és ifjúsági táborok, nevelés. 


