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Beszámoló az egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

Az egyesület fő tevékenysége a pusztaszentlászlói víztározón és az alsó tavon, a környezet adta 

lehetőségek kihasználásával a helyi horgászati lehetőség biztosítása.  

Az egyesület kezelésében lévő vízterületeken elsősorban az egyesület tagja jogosultak 

horgászatra, ugyanakkor lehetőség van a vendéghorgászatra is. 

Az éves program kialakítása annak mentén zajlik, hogy a horgászathoz használt vízpart, a tavak 

közvetlen környezete, szépen rendezett, horgászatra alkalmas és nem utolsó sorban turiszt ika i 

látványosságnak is elfogadható legyen. Ennek érdekében, tervezetten kerül sor az egyesület 

tagjainak munkájával a vízparti növényzet karbantartására, ápolására, a kaszálások 

végrehajtására. 

A horgászati lehetőség biztosítása érdekében rendszeres haltelepítések szükségesek. Ezzel 

tudjuk elősegíteni azt, hogy a horgászat élménye egyre több személy számra legyen elérhető a 

kezelésünkben lévő horgásztavakon. 

2015. évben kettő tavaszi és egy őszi haltelepítést tartottunk. Összesen 36,6 q ponty, 1 q compó 

és 5 q takarmányhal, apróhal telepítése történt meg. Költségvetési kiadásunk nagy részét, ezen 

halak megvásárlása tette ki. Erre a 2015. évben 2.570.800 Ft-ot fordítottunk. 

Sajnos az őszi telepítéskor ragadózó hal telepítésre nem volt lehetőségünk, mivel a 

nagymértékű tavaszi telepítés, valamint a gát felújítására fordított magasabb költségek miatt 

csak egy 800 ezres keret állt rendelkezésre és ebből a ponty és a compó mellett nem marad 

fedezete a drágább ragadozóhalaknak. 

Horgászaink az év során szép fogásteljesítményekkel büszkélkedhetnek, több horgászunk is 10 

kg feletti pontyok fogásával büszkélkedhet. A fogási naplók összesítése alapján a tagságunk 

által kifogott és elvitt halak mennyisége 1938,5 kg ponty, 433,4 kg amur, 9,7 kg csuka, 56,9 kg 

süllő, 3 kg compó, 69,5 kg egyéb hal, azaz összesen 2511 kg hal volt. A leadott napijegyek 

összesítése alapján a napijegyes horgászok által elvitt halak mennyisége 136,8 kg ponty, 74 kg 

amur, 2 kg csuka, 3,3 kg süllő, 3,6 kg compó, 13,6 kg egyéb hal, azaz összesen 233 kg hal volt. 

2015. évben bővítésre került a napijegyek váltásnak a lehetősége, most már Söjtörön a Gazsó 

kocsmában és Zalaegerszegen a Varga Horgászboltban is beszerezhető a horgászvizünkre 

érvényes napijegy. Megbízottjaink összesen 1.297.000 Ft értékben értékesített napi jegyet az 

elmúlt évben.    

A vízpart karbantartása körében több alkalommal is végeztünk kaszálási és hasonló jellegű 

munkákat. Így 2015. április 24-én volt az első nagyobb mértékű munka, ahol a szokásos első 

kaszálással egyidejűleg végrehajtottuk a tavasszal burjánzásnak indult akácosok eltávolítását a 

vízi építményekről. 2015. június 6-án és július 18-án, a növényzet fejlődésének mértékét 

figyelembe, megismételten elvégeztük a kaszálási munkálatok az egyesület tagságának 
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közreműködésével. Egy-egy ilyen kaszálási, karbantartási feladat végrehajtása során a 

szükséges anyagi eszközök beszerzésével a részvevők ellátásának biztosításával az 

egyesületnek esetenként kb. 50.000 Ft-nyi összesen 169.731 Ft költsége keletkezett. 

A környezet állagának fenntartása feladatához tartozott az is, hogy a víztározó gátjának 

vízoldalán kialakult un. suvadás megszüntetése érdekében 2015. évben nagy mennyiségben 

terméskő beépítésre került sor. A feladatok nagyrészt az egyesület tagjainak hathatós 

közreműködésével végeztük el. A beépített bazalt megvásárlásával az egyesületnek 361.536 Ft-

os költsége keletkezett. 

Az alsó tavon, a vízpart egy részének alacsony volta miatt, szükségessé vált földfeltö ltés 

alkalmaztunk, ezen feladatot szeretnénk 2016. évben is tovább folytatni.  

Ezeken a nagyobb léptékű feladat végrehajtásokon túl, több olyan kisebb karbantartási 

tevékenységre is sort kerítettünk, melyeket a vízpart könnyebb használhatósága indokolt.  

A halőrzési feladatok törvényi háttérváltozása miatt új társadalmi halőröket képeztettünk ki, 

akik szeptembertől látják el feladatukat. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a törvényi változás 

alapján már nem jogosult minden horgász halászati ellenőrzést tartani, csak a vizsgázo tt 

halőrök. Kérem a horgásztársakat, hogy ugyanakkor segítsék munkájukat!  

Az egyesületi életnek 2015. évben két olyan rendezvénye volt, amely nagyobb létszámú 

személyeket érintett.  

2015. május 1-én horgászversenyt tartottunk a kezelésünkbe lévő vízterületen. Ezen 

rendezvényre többen nevezetek, mint korábban bármelyik megelőző évben. A jelenlévők egy 

kellemes nap eltöltésével mérhették össze horgászati tudásukat.  

A másik ez évi nagyobb rendezvényünk a pusztaszentlászlói Falunapon zajlott, amelynek fő 

szervezője a helyi községi önkormányzat volt. Egyesületünk egy 40 literes bográcsban készített 

halászlével járult hozzá a több száz főt megmozgató rendezvény sikeréhez. Mivel a halászlé 

alapját képező halat saját horgászaink fogták ki az általunk kezelt tavakból, így jelentős 

költségráfordítás nélkül ingyenes ételadománnyal tudtuk biztosítani részvételünket a falunapon.  

Egyesületünk társadalmi szervezetként való tevékenységéhez tartozik a közgyűlések 

megtartása is. 2015. évben három közgyűlést tartottunk. Az első közgyűlésen a jogszabályok 

által előírt beszámolók elfogadását követően került sor a 2015. évi program megalkotására, 

mely nagymértékben teljesült. A második közgyűlésen szükségessé vált, lemondás miatt, az 

egyesület élére személyemben új elnököt, a vezetőségbe pedig új gazdasági vezetőt választani. 

A harmadik közgyűlés indoka a jogszabályi kötelezettségek megtartása volt. Ekkor alkottuk 

meg egyesületünk új alapszabályát, a gazdálkodás rendjének részletes szabályait, valamint a 

kezelésünkben lévő vízterületeken horgászás új horgászrendjét. Ezen dokumentumok 

várhatóan elősegítik az egyesületi életünk további sikeres és jogszerű folytatását. 

Az egyesület működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása során elvégeztük - 

szinte 100%-os mértékben - horgászaink SZÁK programban való rögzítését és ezzel együtt 

teljes mértékű nyilvántartás készült a valódi tagságról, melyre egyebek mellett törvényi 

kötelezettség is terheli szervezetünket. A vezetőváltással egyidejűleg könyvelő váltásra is sor 



Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 
 

került, jelenleg térítésmentesen a megyei szövetség megbízásából egy könyvelőiroda végzi ezt 

a tevékenységet.  

Az elmúlt évben elkezdtük a tisztázatlan jogi helyzetek rendezését is. Első körben az alsó tó 

helyzetét vettük górcső alá. A tónak jelenleg két tulajdonosa van, és földhivatali nyilvántar tás 

szerint csak egy kb. ¼-e minősül tónak. Ezen részre szerződéssel használati jogot alapítottunk. 

A nagyobb részt érintően – melynél a használati jogunk rendezett – felkértünk a tulajdonos 

önkormányzatot, hogy tegye meg az intézkedéseket a tóvá nyilvánításra. Ezt követően tudunk 

intézkedéseket tenni ezen vízterületet érintőn is halgazdálkodási jog alapítására. Ennek az ad 

fontosságot, hogy jelenleg halgazdálkodási tevékenységet csak nyilvántartott vízterületen a 

halászati felügyelet ellenőrzése mellett lehet folytatni. A jelenlegi jogi helyzet szerint az alsó 

tóba halat nem is telepíthetnénk, oda semmilyen horgászengedélyt sem adhatnánk ki. A 

közeljövőben törekedni fogunk a rendezetlen jogi helyzet megoldására. 

A nagytó helyzete ebből a szempontból rendezett, a törvény erejénél fogva 2028. szeptember 

1-ig érvényes a halgazdálkodási jogunk, mely a korábbi határozatlan idejű halászati jogból 

alakult át. 

2015. évben az SZJA 1%-os felajánlásból 50.429 Ft bevételünk keletkezett, melyet 

haltelepítésre költöttünk el.  

2015. évben teljesítettük a közgyűlés által megtervezett programot, olyan tevékenységet 

végzetünk, mely előmozdította az egyesület alapszabályában rögzített célok megvalósulását.  

Kérem a szóbeli beszámolóm elfogadását! 

Dr. Jandó Zoltán sk. 


