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Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről 

Egyesületünk hosszú évek óta fő tevékenységként Pusztaszentlászló területén kialakított kettő 

horgásztó kezelést, a tavakon való horgászati lehetőség biztosítását végzi. 

2017. évben is ezen fő feladat teljesítése jelentette az éves programunkat, melynek során az 

alábbiakat teljesítettük. 

Ugyanakkor a tavalyi évünket egy rendkívüli esemény miatt kialakult új helyzet kezelése, a 

probléma megoldása és ezen feladat alapján a hosszabb távú tervek előkészítése határozata meg 

jelentősen. 

2017. tavaszán sikerült megkötni az összes olyan megállapodást, amely lehetővé tett az Alsó tó 

jogi helyzetének végleges rendezését. Elértük azt, hogy a tavat bejegyezték halgazdálkodási 

vízterületnek és egyben egyesületünket rögzítették a nyilvántartásban, mint halgazdálkodásra 

jogosult. A tó új víztér kódot, mely 20-073-01-5 lett. Szinte ezzel egyidejűleg alakult ki egy 

vártalan sérülés a tó gátján, melynek javítása, majd az azzal kapcsolatos feladatok teljesítése 

végül a tó teljes leengedését tette szükségessé. Ebben a kérdésben kettő rendkívüli taggyűlést 

tartottunk, melyeken a feladatokhoz szükséges legfőbb döntéseket, majd a végrehajtás utólagos 

jóváhagyását az egyesület legfőbb szerve hozta meg.  

Az alsó tóval kapcsolatos legfontosabb számadatok: 

A lehalászás során 120 kg süllő, 850 kg ponty 700 kg amur 300 kg egyéb hal és 3 db harcsát 

helyeztünk át a nagy tóba.  

Az egész program 2.828.516 Ft-ba került, melyből 1.459.009 Ft terhelte egyesületünket. Ebből 

egy 419.510 Ft-os tételre kaptunk szóbeli ígérvényt az utólagos megtérítésre. 

Az alsó tó jelentős költségvetési tétele meghatározta a 2017. év haltelepítési adatait is. A tavaszi 

telepítés során összesen 1400 kg ponty került a két tóba, 1.280.160 Ft értékben. Az őszi telepítés 

során 400 kg dévérkeszeg, majd 200 kg csukát helyzetünk ki a nagyobb tóba, az alsó tó 

kezelését megváltoztatva, oda már őszi telepítésre nem került sor. A halak megvásárlására 

2017. évben összesen 1.838.960 Ft-ot költöttük. 

Gazdálkodásunk fő számai az alábbiak szerint alakultak. (bemutató szerint) 

Egyesületünknek 2017. évben 139 tagja volt, melyből 24 fő a gyermekhorgász. Ezen felül 2017. 

évre 9 db területi engedélyt adtunk ki, illetve 7 olyan horgász váltott nálunk állami jegyet, aki 

ezzel együtt területi engedélyt nem váltott. 2017. évben 13 fő kilépésére illetve kizárására került 

sor.    



Horgászvízünkön továbbra is szép fogáseredmények érnek el mind sajáthorgászaink, mind a 

vendéghorgászok. A fogási naplók összesítése alapján a tagságunk által 2017. évben kifogott 

és elvitt halak mennyisége:  

1578 (1351) kg ponty,  

386 (268) kg amur,  

28 (24) kg csuka,  

144 (150) kg süllő,  

19 (7) kg harcsa, 

4 kg balin  

347,5 (208,5) kg egyéb hal,  

azaz összesen 2506 (2008,5) kg hal volt (zárójelben  a 2016-os adat).  

A 190 (124) db leadott napijegy összesítése alapján a napijegyes horgászok által elvitt halak 

mennyisége 303 (145,6) kg ponty, 141,4 (34) kg amur, 5,9 (10,8) kg csuka, (34,6) 40 kg süllő, 

10,5 kg harcsa, 110 (29) kg egyéb hal, azaz összesen 602 kg hal volt. 

2017. évben egy változás után, de továbbra is három helyen volt beszerezhető a 

horgászvizünkre érvényes napijegy. Megbízottjaink összesen 2.220.000 Ft értékben 

értékesítettek napijegyet az elmúlt évben, ebből 237.000 Ft. 2018. évben fizettek be a 

számlánkra.    

A vízpart kaszálását a korábbi szerződés értelmében továbbra is vállalkozóval végeztettük. A 

megállapodás alapján háromszor teljes kaszálásra, egy alkalommal pedig a nyugati oldalon több 

fa ápolására került sor. 

A négy társadalmi munka alatt, nádasok levágására, bozótosok felszámolására, gyalogút 

javítására, vízparti növényzet gondozására, halőrház villanyrendszerének javítására, fűzfák 

ültetésére, alsó tó gát hídjának megépítésére és egyéb kisebb feladatok rendezésére került sor.  

Szintén társadalmi munkával 10 db szemétgyűjtő edényt helyeztünk ki, melynek ürítését azóta 

is folyamatosan végezzük. 

A tavalyi jég mennyisége lehetővé tette a jégről elvégezhető vízparti karbantartási munkák 

teljesítését is. 

Szintén társadalmi munkával kitisztítottuk a nagytó túlfolyóját és vízügyi kővel raktuk ki a 

vízfolyás medrét. A kő megvásárlásnak költségét várhatóan ebben az évben megtéríti a 

termálstrand üzemetetője. 

Az alsó tó lehalászása során egy rendkívüli társadalmi munka megszervezésére is szükség volt.   

Sajnos tavalyi évben a híd életveszélyessé vált, ezért azt tavasszal lezártuk. Az új híd építéséről 

újabb megbízható információkkal nem rendelkezünk. 
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A halőrzési feladatokat jelenleg 7 társadalmi és 2 hivatásos halőr látja el. Tavalyi évben csak 

egy olyan esetben rögzítettünk horgászrend sértés, melynek során feljelentés megtétele vált 

szükségessé. Ezen felül intézkedésre okot adó szabályszegést nem tapasztaltak a halőreink. Úgy 

remélem, ez nemcsak fokozott őrzésnek, hanem a horgásztársak szabálykövető megatartásának 

is köszönhető. 

2017. évben az előző évhez hasonlóan a hagyományos májusi horgászversenyre, majd a nyár 

végi 24 órás horgászversenyre is sor került. Mindkét versenyen nagyszámú nevező volt és jó 

eredményeket értek el a megmérettetésen.  

Májusban egy csapattal részt vettünk a megyei szövetség által kiírt finomszerelékes 

horgászversenyen a zalalövői Borostyán horgásztavon, valamint szeptemberben a 

horgászvezetők megyei versenyén a Miklósfai tavon.  

A tavalyi évben egyesületünk hagyományosan halászlét főzött a pusztaszentlászlói Falunapon.  

2017. évben egy rendes közgyűlést és az alsó tó helyezte miatt kettő rendkívüli közgyűlést 

tartottuk meg.  

Az egyesület tagsági nyilvántartása jelenleg naprakész állapotú, valamint szintén teljes 

feltöltöttséggel kezeljük a SZÁK programot. Internetes felületen üzemeltetünk egy fogási napló 

és egy pénztárnyilvántartó programot.  

2017. évben az SZJA 1%-os felajánlásból, egy korábbi szabálytalanság miatti eltiltás okán csak 

2.897 Ft bevételünk keletkezett, melyet haltelepítésre költöttünk el. Ez évtől már újra 

fogadhatunk 1%-os felajánlást, ezért kérem tagságunkat, hogy lehetőségeikhez képest ezzel is 

támogassák működésünket. 

A 2017. évre ismételten pályáztunk a civil szervezetek működésének támogatására, de sajnos 

ezen nem nyertünk.      

2017. évben is teljesítettük a közgyűlés által megtervezett programot, olyan tevékenységet 

végeztünk, mely előmozdította az egyesület alapszabályában rögzített célok megvalósulását. 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

Dr. Jandó Zoltán sk. 


