
 

Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL I-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki: 

1)  A vezetőség döntése alapján 2019. évben az alábbiak szerint változnak az egyesületnek 

fizetendő vagyoni hozzájárulás egyes tételei: 

 

Egyesületi tagdíj, mely tartalmazza a fogási napló árát és az utánpótlás nevelési 

hozzájárulást is, ha a tag állami horgászjegyet vált: általános tag esetében 3000 Ft.; 70. 

életévét betöltött tag és a 18. életévét be nem töltött tag esetében 2000 Ft. 

Állami horgászjegy ára: általános tag esetében 2000 Ft; aki a fogási naplót határidőre nem 

adta le, további 2000 Ft; 70. életévét betöltött tag nem fizet. 

Egységes szövetségi hozzájárulás: általános tag esetében 2000 Ft; 70. életévét betöltött tag 

nem fizet. (Sajnos a nők és az ifjúságiak kedvezményét törölték) 

Területi jegy ára: 18. életévet betöltött horgász esetében 10.000 Ft; 18. életévét be nem 

töltött horgász esetében 5000 Ft; 14. életévét be nem töltött horgász esetében 500 Ft. 

Halasítási díj: Alapja a tárgyévet megelőző utolsó vásárlással teljesített ponty telepítéskor 

haltelepítés esetén a beszerzett halak kilónkénti nettó ára (2018-ban ez 700 Ft volt)  

Mértéke, rendes tagok esetében: 18. életévet betöltött horgász esetében az alap 14 szeres; 

18. életévét be nem töltött horgász esetében az alap 7 szeres; 14. életévét be nem töltött 

horgász esetében az alap 5-szörös; egyesületen kívüli és nem rendes tagok esetében az alap 

42 szeres összegének 500 vagy 1000 forintra kerekített értéke. 

 

A fentiek alapján a teljes fizetendő vagyoni hozzájárulás egy-egy példában: 

általános felnőtt horgász esetén 27.000 Ft (ebből halasítási díj: 10.000 Ft.) 

70 év feletti horgász esetén 22.000 Ft. (ebből halasítási díj: 10.000 Ft.) 

18. életév alatti horgász esetén 16.000 Ft. (ebből halasítási díj: 5.000 Ft.) 

14. életév alatti horgász esetén 4.000 Ft. (ebből halasítási díj: 3.500 Ft) 

területi engedélyt nem váltó felnőtt horgász esetén: 7.000 Ft 

 

2) Bevezetésre kerül az éves kedvezményes területi engedély, melyet bármely horgász 

igényelhet. Kiváltásakor a horgász a fenti halasítási díjból 50 %, gyermekhorgász 100% 

kedvezményben részesül. Az ilyen területi engedélyre „Halat nem tarthat meg” feliratot 

rögzítjük. 

 

 

3) A horgászrend az alábbi kettő pontban módosul: 

25. pont új szöveg: Kedvezményes napijegyes – un. sportjegyes – és kedvezményes 

területi engedélyes horgász halat nem tarthat meg, ragadozó halra csak pergetéses 

módszerrel horgászhat. 



 

                 
 

22. ponthoz kiegészítés: Más egyesület által kiadott állami jeggyel rendelkező 

gyermekhorgász területi engedély nélkül is horgászhat, de halat nem tarthat meg. 

 

4) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a 2019. évi téli társadalmi munkát 

2019. január 26-án, szombaton 08:00 órától tartjuk. 
Kérjük, hogy a munkához első sorban nádvágáshoz és cserjék irtásához szükséges 

eszközöket hozzanak magukkal! 

 

5) 2019. évtől állami engedélyt csak olyan horgász tud váltani, aki érvényes 

horgászregisztrációval rendelkezik. Kérjük, hogy a jegyváltási időpontra új 

horgászkártyáját, amennyiben az még postán nem érkezett meg, akkor a regisztrációkor 

kapott nyilatkozatott, vagy online igazolását mindenki hozza magával! 

 

6) Akinek nincs érvényes regisztrációja, annak 2019. január 23-án, szerdán 

18:00 órától pótregisztrációt biztosítunk a halőrházban. Jegyváltási 

időpontokkor lehetőség van regisztrációra is, de ugyanazon napon regisztrálni és állami 

jegyet váltani nem lehet. 

 

7) 2019. évi jegyváltásra lehetőséget az alábbi időpontokban tudunk biztosítani 

 

1. nap: 2019. január 26. szombat 13:00 óra 

2. nap: 2019. február 1. péntek 15:00 óra 

3. nap: 2019. február 13. szerda 18:00 óra 

4. nap: 2019. február 27. szerda 18:00 óra 

5. nap: 2019. március 9. szombat 09:00 óra  

 

8) Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2018. évben kiadott állami jegyek és területi 

engedélyek 2019. január 31-ig érvényesek. Az állami jegyeket 2019. február 28-ig 

bezárólag szükséges leadni. Ellenkező esetben a 2019-es évre váltandó állami jegyre 

további 2.000 Ft késedelmi díjat kell fizetni. 

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  



 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

 

Hírlevél II. 2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

TAVASZI HALTELEPÍTÉSEK 

MÁRCIUS 5-én kedden, kb. 15:00 órakor az Alsó-tóba 10 mázsa kétnyaras ponty, míg 

MÁRCIUS 6-án szerdán, kb. 12:00 órakor a Pusztaszentlászló víztározóba 10 mázsa 3 nyaras 

ponty kerül telepítésre. 

Minden érdeklődőt várunk! 

 TELEPÍTÉSI TILALOM 

2019 március 6-án szerdán 12:00 órától - március 15-én, pénteken 06:00 óráig teljes horgászati 

tilalmat rendelt el a vezetőség a Pusztaszentlászlói víztározóra. 

2019. március 1-ével, az Alsó-tóra meghirdetett általános csuka horgászati engedmény 

megszüntetésére került. Az Alsó-tavon horgászni tilos! 

Tisztelettel: 

                                                                                                    Dr. Jandó Zoltán 

                                                                                                       HHEP elnök. 

  



 

 

 

Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL 3-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki (kizárólag a honlapon és a 

facebookon): 

1)  Azon horgásztársak, akik a korábban meghirdetett időpontokon nem váltották meg a 

horgászokmányaikat, a jövőben minden hónap második péntekjén 16:00 órától 

biztosítunk jegyváltási lehetőséget. Az első időpontra, 2019 április 12-én, a taggyűlést 

követően kerül sor. 

 

2) Azon horgászoknak, akiknek van 2019. évre érvényes állami jegye és éves területi 

engedélyt kíván váltani, a fenti időpontokon felül lehetőséget biztosítunk, hogy a 

napijegy értékesítést végző Szilvás Gyulánál az éves területi engedélyt megváltsák. 

Kérjük, ennek érdekében előzetesen telefonon egyeztessenek! (06-20-452-4025) 

 

3) Kérjük az SZJA 1%-ával támogassák egyesületünket! Adószám: 19960476-1-20  

 

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  



 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL 4-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:  

1) 2019. április 12-én, a korábban meghirdetettől eltérően, nem a taggyűlés után, hanem 

azt megelőzően 14:00 és 15:00 óra közötti időben biztosítunk lehetőséget a 2019. évi 

horgászokmányok kiváltására. 

 

2) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a  

2019. évi tavaszi társadalmi munkát 

2019. április 27-én, szombaton 07:00 órától tartjuk. 

Kérjük, hogy a munkához első sorban ásót, lapátot, kapát, talicskát hozzanak magukkal! 

 

3) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a  

2019. évi hagyományos tavaszi horgászversenyt 

2019. május 1-én, szerdán rendezzük. 

A részletes versenykiírást későbbiekben a honlapon, a facebookon és a hirdetőtáblákon 

tesszük közzé. 

 

4) A fentiek szerinti hagyományos horgászverseny, valamint a várhatóan 2019. május 26-

án megrendezésre kerülő Polgárőr Horgászverseny ideje alatt a versenybe nem induló 

horgászok részére horgászati tilalom kerül elrendelésre.  

 

5) A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége a tavaszi szezonban az alábbi 

versenyeket szervezi: 

- 2019.04.20. Megyei Halfogó Csapatbajnokság Gébárti tó 

- 2019.05.05. Megyei Egyéni Horgászbajnokság Zala folyó 

- 2019.06.22. Megyei Gyermek és Női Bajnokság Gébárti tó 

Amennyiben van olyan horgász, aki ezen versenyek valamelyikére nevezni 

szeretne, annak indulását támogatja az egyesület.    

 

6) Kérjük az SZJA 1%-ával támogassák egyesületünket! Adószám: 19960476-1-20  

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  



 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL 5-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:  

1) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a  

2019. évi nyári társadalmi munkát 

2019. június 22-én, szombaton 07:00 órától tartjuk. 

Terveink szerint elsősorban a régi híd elbontását, valamint további horgászhelyek 

elhabolás elleni védelmét fogjuk elvégezni. Kérjük, hogy a munkákhoz szeghúzót, 

feszítő- és bontó eszközöket, illetve ásót, lapátot, kapát, talicskát hozzanak magukkal! 

 

2) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy 2019. május 25-én megrendezésre kerülő 

Polgárőr Horgászverseny ideje alatt, reggel 06:00 órától 14:00 óráig, a versenybe nem 

induló horgászok részére horgászati tilalom kerül elrendelésre.  

 

3) Felhívom azon tagok figyelmét, akik a tagdíjukat 2019. évre még nem fizették be, hogy 

legkésőbb június hónapban ezt rendezzék. Amennyiben valamely tag nem kíván egész 

évre horgászjegyet váltani, a tagsági jogviszonyát úgy is fenntarthatja, hogy csak állami 

engedélyt vált (összesen 7.000 Ft-ért). Legközelebb 2019. június 14-én 15:30 

időpontban biztosítunk lehetőséget állami engedély váltására, vagy személyes 

megkereséssel rendezhető a tagsági jogviszony. 

 

4) Felhívom minden területi engedéllyel rendelkező horgász figyelmét – rendes tagok és 

csak területi engedélyesekét is – hogy a nyári társadalmi munkát követően, már csak 

egy szervezett társadalmi munkát tartunk, melyre várhatóan október vége táján kerül 

sor. Aki nem tudott, vagy a tervezett munkákkal együtt nem tud majd kettő társadalmi 

munkán részt venni, annak lehetőséget biztosítunk szervezett kereteken kívül egyéb 

feladatok teljesítésével a társadalmi munkai kötelezettség megváltására. Aki ilyen 

tevékenységet vállalna, az kérem személyesen keressen meg! 

 

5) Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a vízparton bármilyen társadalmi munkán kívüli 

átalakítási tevékenységet – még a faültetést is – előzetesen egyeztetni kell Ferencz 

Károly vezetőségi taggal. Az ő hozzájárulása nélkül semmilyen felújítás, átépítés, 

növények metszése, nyírása, ültetése, stb. sem engedélyezett!  

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  



 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL 6-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:  

1) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a  

24 órás horgászversenyt 

2019. augusztus 3-4. rendezzük. 
 

A programra a Decathlon áruház támogatásával kerül sor. 
Részletek a Decathlon oldalán, a facebookon, a honlapon és hirdetőtáblákon! 

 

2) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy 24 órás horgászverseny idejére 2019. augusztus 

3-án 10:00 órától augusztus 4-én 14:00 óráig, a versenybe nem induló horgászok 

részére, horgászati tilalom kerül elrendelésre.  

 

3) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a 2019. július 20-án megrendezésre kerülő 

Falunap idejére 10:00 órától 24:00 óráig, az 1-5. horgászhelyekre vonatkozóan teljes 

horgászati tilalom kerül elrendelésre. Ezen horgászhelyeken - a tilalom alatt - 

horgászfelszerelés tárolása és sátrak felállítása sem engedélyezett. 

 

4) Felhívom minden területi engedéllyel rendelkező horgász figyelmét – rendes tagok és 

csak területi engedélyesekét is – hogy aki nem tudott, vagy a tervezett munkákkal együtt 

nem tud majd kettő társadalmi munkán részt venni, annak lehetőséget biztosítunk 

szervezett kereteken kívül egyéb feladatok teljesítésével a társadalmi munkai 

kötelezettség megváltására. Aki ilyen tevékenységet vállalna, az kérem személyesen 

keressen meg! 

 

5) Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a vízparton bármilyen társadalmi munkán kívüli 

átalakítási tevékenységet – még a faültetést is – előzetesen egyeztetni kell Ferencz 

Károly vezetőségi taggal. Az ő hozzájárulása nélkül semmilyen felújítás, átépítés, 

növények metszése, nyírása, ültetése, stb. sem engedélyezett!  

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  



 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL 7-2019 

 

Tisztelt Horgásztársak! 

 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:  

 

Az elmúlt időszakban több horgásztárs érdeklődött egyénileg végrehajtható társadalmi 

munkai feladatokról. A vezetőség az alábbi munkák teljesítését ismeri el társadalmi 

munkának: 

 

1) A 6-os horgászhely feletti korábban letisztított terület karbantartása, az ősz folyamán 

díszcserjével való beültetése és azok utógondozása. 

2) A gyalogút mentén a belógó szederindák levágása, sarjadó akáccserjék kivágása, 

lehullott faágak összegyűjtése és elégetése. 

3) Öbölkerülő gyalogút karbantartása, legalább 1 m szélesre történő tisztítása 

4) Fenyőfa ültetés az ősz folyamán 

5) Tűzifakészlet összegyűjtése, betárolása 

6) Székfelújítás 

7) Alsó tó betáplálócső környezetének kitisztítása 

8) Az alábbi horgászhelyek elhabolás elleni védelmének kialakítása: 9; 11; 16; 18; 24. 

 

 

Kérem, hogy aki valamely munkára szeretne jelentkezni személyesen keressen!   

 

 

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  



 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL 8-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:  

 

1) A II. Pergető Horgászversenyre 2019. október 19-én, szombaton kerül sor. A 

versenykiírás a facebookon és a honlapon kerül közzétételre. A verseny ideje alatt más 

horgászoknak teljes horgászati tilalom kerül elrendelésre. A versenyt megelőző héten 

csuka telepítésre kerül sor. Társadalmi munka teljesítése címén mérlegelőbírókat 

keresünk.  

2) Az ősz folyamán később még 7 kg feletti pontyokat, compót, keszegfeléket és 

takarmányhalat vásárolunk a nagytóba. A telepítések várható idejét a facebookon 

hirdetjük meg. 

3) Az Alsó-tó lehalászására az őszi társadalmi munkán kerül sor. Várható ideje 2019. 

november közepének egyik hétvégéje. A pontos időpontot a segítő halászokkal történő 

egyeztetést követően tudjuk meghirdetni. A lehalászott három nyaras pontyokat és 

kétnyaras süllőt a nagytóba helyezzük át. 

4) A söjtöri iskolával együttműködve, a Mohosz támogatásával, 2019. novemberében 

horgászszakkört indítunk, melynek végén állami horgászvizsga tehető le. Kérjük a 

szülőket támogassák iskolás gyermekeiket a horgászszakkörön való részvételre! 

Részletekről az iskolában lehet érdeklődni. 

5) A közeljövőben megvalósuló Horgászlakot, valamint a Halőrházat vagy a 

Horgásztanyát kibérlő horgászok horgászati lehetőségeinek biztosítására a vezetőség az 

alábbi új szabályt vezeti be: 

A Horgászlakot, Halőrházat vagy Horgásztanyát kibérlő horgász részére az 1-5. 

horgászhelyek valamelyike előre lefoglalható. A foglalás tényét a horgászhelyet 

jelölő tábla mellé kihelyezett „Foglalt” feliratú táblával, rajta a foglalás 

kezdőidőpontjával együtt kell jelezni. Amennyiben nem bérlő horgász a foglalt 

jelzésű helyen kezdi meg a horgászatot, akkor azt legkésőbb a jelzés időpontjáig be 

kell fejeznie. 

 A Halőrházat egyesületi tag 2000 Ft/nap áron bérelheti ki, a leendő Horgászlak 

használatának szabályai a későbbiekben kerülnek kiadásra.   

6) A Tesco támogatásával egy mozgáskorlátozott horgászhelyet alakítunk ki a 4-es 

horgászhelytől balra. 

7) Információink alapján az új híd várhatóan az ősz második felében készül el.  

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  
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HÍRLEVÉL 9-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:  

 

1) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a  

2019. évi őszi társadalmi munkát 

2019. november 16-án,  

szombaton 08:00 órától tartjuk. 

Várhatóan az Alsó-tó lehalászására kerül sor. Rajtunk kívülálló okokból előfordulhat, 

hogy a lehalászásban közreműködő vállalkozó nem tudja végrehajtani a halászatot, ez 

esetben a lehalászására 

tartalék időpont: 2019. november 17. vasárnap 08:00 óra 

Amennyiben a vállalkozónak ezen a hétvégén egyik nap sem megfelelő, a lehalászást 

egy későbbi hétköznapi időpontban tartjuk meg. 

Ezen utóbbi esetben a társadalmi munkára az eredeti, szombati időpontban kerül sor és 

akkor a terveink szerint karbantartási munkálatokat végzünk, el amihez kérjük ásót, 

lapátot, kapát, talicskát hozzanak magukkal! 

Kérjük az időpontok véglegessé válását kísérjék figyelemmel a facebook oldalunkon! 

 

2) A korábban meghirdetett őszi telepítésekre a lehalászás időpontja környékén kerül sor, 

az eddig meleg időjárás miatt ragadozóhalak és keszegfélék lehalászást a haltermelők 

nem vállalták. A telepítések várható idejét a facebookon hirdetjük meg. 

 

3) Az Alsó-tó lehalászását követően, a nagy tavon, egy hét időtartamara, 

békéshalas horgászati tilalmat rendel el a vezetőség. 

A tilalom kezdete a lehalászás napja 12:00 óra, a vége a lehalászás napjának (hétfő, 

kedd, … stb) megfelelő, következő heti ugyanilyen nap 06:00 óra. A pontos dátumot a 

facebookon tesszük közzé. 

 

4) A vezetőség döntése alapján a november 1-ei hosszú hétvégén engedélyezett az éjszakai 

horgászat, azaz csütörtök reggel 05:00 órától vasárnap 23.00 óráig megszakítás nélkül 

lehet horgászni. Ezt követően életbe lép a téli időszámítás szerinti horgászidő.   

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  



 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL 10-2019 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:  

 

1) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a  

2019. november 25-től a jövő évi süllőtilalom végéig  

ragadozóhalas korlátozást vezetünk be. 

Korlátozás lényege, hogy ragadozó halra csak pergetésese módszerrel lehet horgászni 

és ragadozó halat megtartani, elvinni tilos. 

A korlátozás indoka a telepített és felnevelt süllő állomány védelme. Süllőívás idejére a 

nagytavon süllőfészkek kihelyezését tervezzük, ennek megvalósulása esetén az ívási 

helyre teljes tilalmi zónát jelölünk ki. 

A ragadozóhalas korlátozás ideje alatt 6.000 Ft-os napijegy kiadását felfüggesztjük. 

 

2) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy az Alsó tó lehalászása során több mint 10 mázsa 

pontyot, közel 130 kg süllőt helyeztünk át a nagytóba. Kettő és fél mázsa amur és másfél 

mázsa pontyért cserébe egy kapcsolatunk fizette ki a lehalászás munkadíját. A 

lehalászásban közreműködő vállalkozó pedig 80 kg csukát vett át, melyért cserébe 

ugyanilyen mennyiségű egynyaras csukát biztosít a jövő évi halnevelési programhoz. 

 

3) A lehalászás során 30-40 db átlag 1,5 kg-os pontyot haljelölővel jelöltünk meg. A jelölő 

egy kb. 3 cm-es vékony piros műanyag tüske, ami bognártüske mellé a hal bőre alá 

került elhelyezésre. Terveink szerint a jelölt halakra vonatkozó adatok gyűjtésével a 

sikeresebb halgazdálkodási tevékenységet szeretnénk biztosítani. A fentiek érdekében 

a horgászrendben az alábbi új szabályt vezetjük be: Haljelölővel jelölt halat 

elvinni, megtartani tilos, megfogása esetén méretadatait, fényképpel együtt meg 

kell küldeni a vezetőségnek. 

 

4)  A közeljövőben kb. 15 mázsa piaci ponty, 1,5 mázsa süllő, kb. 20-25 db 7 kg feletti 

ponty és 2 mázsa amur telepítése fog megtörténni.   

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  


