
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 
 

 

Programterv 2016. évi tevékenységre 

Egyesületünk tevékenységét jellemzően az alapszabályban rögzített célok teljesítése, és a 

kezelésünkben lévő vagyon állagának fenntartása határozza meg. 

Egyesületünk leglényegesebb célja a helyi horgászati lehetőség biztosítása. Ezen cél 

megvalósításhoz több fontos feladat teljesítése szükséges, melyeket jelentős anyagi 

ráfordítások árán lehetséges elvégezni.  

Horgászati lehetőség csak akkor biztosítható egy horgászterületen, ha abban a vízben hal van. 

Mivel a mi tavunk jelenlegi állapota a szükséges mértékű természetes szaporulatot nem 

biztosítja ezért az utánpótlást haltelepítés módszerével biztosítható. Így 2016. évben is a 

rendelkezésünkre álló pénzügyi források bevételét haltelepítésre kívánjuk fordítani. A telepített 

halfajok közül kiemelt helyet foglal el továbbra is a ponty, ez fogja kitenni a telepített 

mennyiség döntő többségét. A sporthorgászat támogatása érdekében, különösen az őszi 

telepítés során nagyobb mennyiségben kívánunk ragadozó halakat telepíteni, csukát és süllőt, 

valamint a fajtagazdagság elérése érdekében különböző keszegféléket. Vizsgáljuk annak 

lehetőségét, hogy még milyen faj telepítésével tudnánk növelni a halállomány sokszínűségét. 

Halfaj/Származás Kor/méret Tavasz Ősz Összes kg  

Ponty /CsT III. 

nyaras/1,5  1000(200) 1000(200)   

Ponty /Tóg. III. 

nyaras/1,5 1200(200)  1200(200)   

Amur /Tóg III. 

nyaras/1,5 200(40)  200(40)   

Amur /CsT III. nyaras/1,5  200(40) 200(40)  

Csuka /CsT vegyes/0,5  200 200  

Süllő /CsT vegyes/0,3  100(30) 

 100(30)   

Keszegfélék /CsT vegyes/0,1  1000(200) 1000(200)  

Egyéb ősh. 

/Tóg vegyes/0,5  350 350 

  

 

 Összesen 1400(240) 2850(470) 4250(710) 

  

 

Alsó tó 1,6 ha 444 kg/ha 

Felső tó 7.6 ha 466 kg/ha 

Ez az adat mutatja azt ami miatt várhatóan 5 évig minden évre megkapjuk a pontytilalom alóli 

mentesítést.  

A tavaszi telepítés a jelenlegi számadatokkal közel 1.032.000 Ft-ba fog kerülni. 
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A jelenlegi tervek alapján a tavaszi haltelepítésre a húsvét utáni héten kerül sor, azt követően 

pedig egy hétvégét is magába foglaló általános tilalom lesz érvényben. 

A horgászkörnyezet karbantartása feladatkörben, a vízpartok kaszálását megbízási szerződéssel 

kívánjuk teljesíteni. Erre az előzetes felmérés alapján 400.000 Ft-ot különítettünk el. Ez idáig 

már 3-4 vállalkozó jelentkezett a felhívásunkra, a közgyűlés kedvező határozata alapján fogunk 

várhatóan hosszabb távra szóló szerződést kötni valamelyikükkel.  

2015. év végén az új könyvelővel együttműködve működési pályázatot nyújtottunk be. Az 

elbírálás várhatóan a tavasz végén fog bekövetkezni. Ekkor a költségvetési tervet a pályázat 

támogatott tételei szerint fogjuk kiegészíteni. Várhatóan minden más mellett finanszírozni 

tudjuk belőle a kaszálási szerződést, szemetesedény telepítéseket, kisértékű 

eszközbeszerzéseket. Terveink között szerepel a halőrház technikai ellátottságának fejlesztése , 

és horgásztanya fogyóeszközkészletének pótlása, cseréje is. 

Ebben az évben már egy társadalmi munkát teljesítettünk. Amennyiben a kaszálást vállalkozó 

fogja a jövőben végezni, úgy még két társadalmi munkát tervezünk. A következő – tavaszi – 

társadalmi munkán a kivágott növényzetek hulladékának felszámolását, az öbölben és a tó déli 

végében egy-egy kisebb fahíd összeállítását, valamint a keleti oldali kisparkoló kialakítá sát 

fogjuk várhatóan végrehajtani. 

Az idei és a 2017-es év várható legnagyobb programja a hídépítés lesz. Az önkormányzat 

megkezdte a tevékenységet a hídépítést is megába foglaló turisztikai célú fejlesztések 

pályázatára. Ebben a horgászegyesület együttműködő fél lesz. A költségvetésben elkülöníte tt 

500 ezer forint várhatóan csak egy biztonsági tartalék funkciót fog betölteni, nem lesz szükség 

az elköltésére. Ebben a turisztikai pályázatban is szerepel szemetesedény kihelyezések terve, 

de padok készítése és a mozgáskorlátozott horgászhely kialakítása is.  

Közösségi programként májusban ismételten horgászversenyt fogunk tartani. A tavalyi 

nagysikerű verseny után, ezt a hagyományt is folytatjuk. Figyelemmel az idei ballagásokra 

javasolom, hogy május 7-én szombaton rendezzük meg ezt a programot. Szeretnénk újra 

szervezni a nyár derekára egy éjszakai horgászversenyt is, ami egy vagy akár két éjszakás is 

lehetne, illetve ősszel szervezhetnénk egy rablóhalas versenyt is. Ezeket a versenyeket akkor 

tudjuk megtartani, ha van önkéntes aki vállalja a lebonyolításukat. 

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is remélem tudjuk vállalni a helyi falunap halászlé 

főzéssel való támogatását. Olyan horgásztársak jelentkezését várom, akik a szükséges halak 

megfogásában esetleg a főzésben tudnak vagy szeretnének közreműködni.  

További legalább két főt szeretnénk még társadalmi halőrnek levizsgáztatni. Ehhez is önkéntes 

jelentkezőket keresünk.  

Amennyiben a pénzügyi helyzetünk jóval kedvezőbben alakul a tervezetnél (sikeres pályázat, 

nagymennyiségű napijegy), úgy újabb bazaltkő vásárlással tovább szükséges erősíteni a felső 

tó gátját, és az alsó tó gátjára is várhatóan kőfeltöltéses megerősítés válik szükségessé. 

Az alsó tó keleti partjának talajfelöltése az idei évben is folytatódni fog. Van ígéretünk is 

további nagyobb mennyiségű földre, de a további felajánlásokat is el tudjuk helyezni. 
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A vízpartok állapotának javítása érdekében több helyen az öreg fák lecserélése és a kivágott fák 

pótlása céljából több helyen fűzfa ültetésére kerül sor, valamint szeretnénk tovább csökkenteni 

a vízparti bozótosokat. Ugyanakkor meg kell találni a módját a horgászhelyek közötti part 

szakaszokon az egészséges nádasok kialakulását szaporodását. 

A nagytó összes horgászhelyének táblával jelölésére is sort fogunk keríteni várhatóan még a 

tavasz folyamán, olyan módon, hogy az ne legyen eltávolítható. 

Egyesületünknek a 2016. évi jegykiadás mérlege szerint a gazdálkodási szabályzat alapján 

jelenleg lehetséges 125-ből 121 rendes tagja és 22 gyerekjegyes tagja van. A csoportosítási 

szabály értelmében csak Pusztaszentlászlóról vagy Tófej – Pusztaederics településekről tudunk 

rendes tagot felvenni, Söjtörről és más településről a kvóta betelt. Illetve ezen felül olyan 

horgászt veszünk vissza, aki korábban már tagja volt egyesületünknek. Teljes áru területi jegyet 

ez idáig négy horgásznak adtunk ki. Itt szeretném felhívni a gyerekhorgászokat képviselő 

horgásztársak figyelmét, hogy 2014-től a törvény alapján már nem adható automatikusan 

ifjúsági jegy annak, aki gyerekhorgász volt korábban és a 15. életévét tölti be a tárgyévben. 

Neki le kell vizsgáznia és az államijegy váltáshoz be kell mutatnia a vizsgabizonyítványt. 

Ezzel kapcsolatosan merült fel az a kérdés, hogy esetleg tarthatnánk egy általános oktatást 

minden horgásztársnak az új egységes országos horgászati szabályokról, és azt követően 

lehetőséget biztosíthatnánk egy megerősítő jellegű, nem kötelező, vizsgázásra, amennyiben ez 

a horgásztársakat érdekli. Egy ilyen képzéssel utólagosan biztosíthatnánk a SZÁK programban 

lévő vizsgakötelezettséget.   

Úgy gondolom ezzel a programtervvel, legalább olyan jól fog működni egyesületünk, mint a 

korábbi években. A programokhoz a fedezet költségvetésünkben rendelkezésre áll, sikeres 

tervezett pályázatok esetén komolyabb pénztartaléka is maradhat az egyesületnek.  

Kérem a 2016. évi program fentiek szerinti elfogadását. 

Dr. Jandó Zoltán sk. 

        

 


