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Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről 

Egyesületünk immár 39 éve végzi fő tevékenységeként a Pusztaszentlászló területén kialakított 

kettő horgásztó kezelését, ennek során magas színvonalon biztosítjuk a helyi horgászati 

lehetőséget. 

2018. évben is ezen fő feladat teljesítése jelentette az éves programunkat. 

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

2018. évben négy helyen volt beszerezhető a horgászvizünkre érvényes napijegy. 

Megbízottjaink összesen 2.265.000 Ft értékben értékesítettek napijegyet az elmúlt évben. (A 

zárszámadásban kimutatott 2.502.000 Ft-ból 237.000 Ft-nyi napijegy a 2017-es évben került 

értékesítésre) 

 

Egyesületünknek 2018. évben 159 tagja volt, melyből 23 fő a gyermekhorgász. Ezen felül 2018. 

évre 12 db területi engedélyt adtunk ki. A 159 tag közül 20 olyan horgász váltott nálunk állami 

jegyet, aki ezzel együtt területi engedélyt nem váltott. 2018. évben 3 fő kilépésére illetve 

kizárására került sor.    
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Horgászvizünkön továbbra is szép fogáseredményeket érnek el mind saját horgászaink, mind a 

vendéghorgászok. A fogási naplók összesítése alapján a tagságunk által 2018. évben kifogott 

és elvitt halak mennyisége, alatta az előző évi adat.:  

1203 kg ponty,  

220 kg amur,  

10 kg csuka,  

32,5 kg süllő,  

22 kg harcsa, 

4 kg balin  

153 kg egyéb hal,  

azaz összesen 1644,5 kg hal volt. 

A 138 db leadott napijegy összesítése alapján a napijegyes horgászok által elvitt halak 

mennyisége 240 kg ponty, 26 kg amur, 2,8 kg csuka, 19 kg süllő, 47 kg egyéb hal, azaz összesen 

334 kg hal volt. 

2017 

1578 kg ponty,  

386 kg amur,  

28 kg csuka,  

144 kg süllő,  

19 kg harcsa, 

4 kg balin  

347,5 kg egyéb hal,  

azaz összesen 2506 kg hal volt. 

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

mennyisége 303 kg ponty, 141,4 kg amur, 5,9 kg csuka, 40 kg süllő, 10,5 kg harcsa, 110 kg 

egyéb hal, azaz összesen 602 kg hal volt. 

 

Haltelepítés 

2018. évben a tavaszi haltelepítés során a horgásztóba 11,93 q pontyot, majd 2000 db előnevelt 

balint helyeztünk ki. A pontyot a Tógazda Zrt-től szereztük be. 

Az őszi telepítések során további 12,88 q pontyot, 2,57 q csukát, valamint 10 q takarmányhalat 

telepítettünk. A pontyot és a csukát Cseh Tamás haltermelőtől vásároltuk, a takarmányhalat a 

Carp Product kft-től szereztük be.  

A fentiek alapján a Pusztaszentlászlói víztározóra szóló halgazdálkodási tervet szinte teljes 

egészében teljesítettük, az előírtakból csak a 100 kg süllő telepítése maradt el, melynek 

pótlására 2019. év végig kaptunk haladékot.  

Alsó tó gazdálkodása 

Az alsó tónál megkezdtük a halnevelési tevékenységet. Ennek során trágyázással 

planktonosítást végeztünk, majd nyár elején 30.000 db előnevelt pontyot helyeztünk ki a vízbe. 

Szeptember közepén, még az intenzív etetés megkezdése előtt tapasztaltuk, hogy a pontyok 
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teljesen eltűntek, ugyanakkor jelentős csuka populáció mutatkozott. Intenzív horgászatot 

kezdve 2019. február végéig közel 100 db csukát fogtunk ki és helyeztünk át a nagy tóba. Ezek 

egynyaras fejlettségűek, de átlagosan 1 kg-osak voltak. Feltehetően a nagymennyiségű küsz és 

razbora ivadékon felerősödve elfogyasztották az addig szépen fejlődő pontyokat. Így összesen 

180-200 ezer forint értékű halat telepítettünk át, és azon ráfordítás is kb. 190 ezer forint volt, 

melynek az idei évre feltehetően nincs átjövő hatása.  

A kialakult helyzetet szerződött halbiológussal értékeltük, majd az év végével módosítottuk az 

Alsó tó halgazdálkodási tervét. Megállapítható, hogy a tavunk egy-, vagy kétéves ciklusokban, 

egy-, vagy kétnyaras pontyok és egynyaras süllő nevelésére a legalkalmasabb. 

A halneveléshez 13 q etetőanyagot vásároltunk, valamint tagi felajánlásból is kaptunk 

etetőanyagot, ezeknek nagy része a 2019. évre megmaradt. A takarmány elhelyezésére egy 

tárolót alakítottunk ki, mely alkalmas a szükséges eszközök zárt tárolására is. 

A tó befolyócsövéhez egy halszűrő rácsot helyeztünk fel. 

 

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

megállapodás alapján ez évben négy alkalommal történő teljes kaszálásra került sor. 

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

javítására, vízparti növényzet gondozására, újabb fűzfák ültetésére, tűzifakészlet betárolására, 

a terménytároló épületének alapozására és egyéb kisebb feladatok rendezésére került sor.  

Társadalmi munka keretében kettő új hirdetőtáblát helyeztünk ki, valamint felújításra került a 

nagy tó vészleeresztő csöve is. Megkezdtük a zsilip zárópadlólapjainak cseréjét is. 

A halőrzési feladatokat idén is 7 társadalmi és 2 hivatásos halőr látja el. Tavalyi évben nem 

tapasztaltunk olyan horgászrend sértés, melynek során feljelentés megtétele vált volna 

szükségessé. 

Egy olyan szabályszegést állapítottunk meg, melynek során egy horgásztársat egy hónap 

eltiltással szankcionálta a fegyelmi bizottság. 

2018. évben három saját szervezésű horgászversenyre és egy vendéghorgász versenyre került 

sor a tavunkon, illetőleg nálunk tartották meg szeptember elején a megyei horgászszövetségi 

vezetők versenyét is.  

A tavaszi hagyományos versenyre április 29-én került sor, melyre 43-an neveztek, az összes 

kifogott hal 112,8 kg volt. A nyáron megrendeztük a 24-órás horgászversenyt is, augusztus 11-

12. között. A nevezők összesen 341 kg-nyi halat fogtak, melyből 62 db ponty, 39 db amur volt. 



Október 27-én tartottuk meg az I. Pergető Horgászversenyt, melyre 34 horgász nevezett. A 

versenyen összesen 182 db csukát fogtak.  

Hagyományt tartva egy csapattal részt vettünk a megyei szövetség által kiírt finomszerelékes 

horgászversenyen, illetve májusban támogattuk Németh Tamást a Megyei Ifjúsági 

Horgászversenyen, melyen sikeresen 2. helyezett lett.  

2018. évben egy rendes közgyűlést tartottuk meg.  

Az egyesület tagsági nyilvántartása továbbra is naprakész állapotú, valamint szintén teljes 

feltöltöttséggel kezeltük a megszűnőben lévő SZÁK programot. 2018 augusztusától kezeljük 

az új HORINFO programot, melyben szeptembertől közel több mint száz horgásztárs 

regisztrációját végzetük el. Internetes felületen üzemeltetünk egy fogási napló és egy 

pénztárnyilvántartó programot.  

Az egyesület tevékenységének bemutatására saját weboldalt üzemeltetünk, illetve megjelenünk 

a facebookon, a tagság tájékoztatása céljából rendszeresen Hírleveleket adunk ki. 

2018. évben az SZJA 1%-os felajánlásból 80.583 Ft bevételünk keletkezett, melyet 

haltelepítésre költöttünk el. Ez évben is várjuk a horgásztársak és más támogatók 1%-os 

felajánlását, ezért kérem tagságunkat, hogy lehetőségeikhez képest ezzel is támogassák 

működésünket. 

A 2018. évben is pályáztunk civil szervezetek működésére és szakmai programjára, de sajnos 

ez évben sem nyertünk támogatást. A jövőben viszont, ha túllépjük a bevételi határt, nem is 

pályázhatunk.      

2018. 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. 


