
 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

HÍRLEVÉL I-2020 

Tisztelt Horgásztársak! 

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki: 

1)  A vezetőség döntése alapján 2020. évben a halasítási díjak nem változnak. 

 

általános felnőtt- és 70 év feletti horgász esetén 10.000 Ft. 

18. életév alatti horgász esetén 5.000 Ft. 

14. életév alatti horgász esetén 3.500 Ft. 

tagság nélküli területi engedélyes horgász esetén: 30.000 Ft 

 

2) A horgászrend az alábbi pontban módosul: 

jelenlegi 24. pont helyett: Napijegyes horgász méretkorlátozással érintett ragadozó 

halat csak „Többlethal elviteli” kiegészítő jeggyel tarthat meg, ragadozó hal 

megfogására irányuló horgászati módszert és csalit – a műcsalis módszerek kivételével 

– csak ilyen kiegészítő jegy birtokában használhat. 

 

3) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a  

2020. évi téli társadalmi munkát 

2020. január 25-én, szombaton 08:00 órától tartjuk. 

Kérjük, hogy a munkához első sorban nádvágáshoz és cserjék irtásához szükséges 

eszközöket, hozzanak magukkal! 

 

4) 2020. évi jegyváltásra lehetőséget az alábbi időpontokban tudunk biztosítani 

 

1. nap: 2020. január 28. kedd  17:00 óra 

2. nap: 2020. február 2. vasárnap 14:00 óra 

3. nap: 2020. február 11. kedd  18:00 óra 

4. nap: 2020. február 22. szombat 09:00 óra 

5. nap: 2020. február 28. péntek 15:00 óra 

6. nap: 2020. március 10. kedd  18:00 óra  

 

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

engedélyek 2020. január 31-ig érvényesek. Az állami jegyeket 2020. február 28-ig 



 

                 
 

bezárólag szükséges leadni. Ellenkező esetben a 2020-es évre váltandó állami jegyre 

további 2.000 Ft késedelmi díjat kell fizetni. 

 

6) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a 2020. évi területi jegyek formátuma, egy 

MOHOSZ rendelkezés miatt megváltozik. Az új típusú jegyek önátírós tömbből 

kerülnek kiadásra, illetve a 2019. évi napijegyhez hasonló, összevont formátumúak 

lesznek.    

 

7) Tájékozatjuk a horgásztársakat, hogy a 2019. novemberében elrendelt ragadozóhal 

elviteli tilalom, a megfelelő vastagságú jég kialakulása esetén – lékhorgászatra – 

felfüggesztésre kerül. 

 

8) 2020. tavaszán – a jég olvadását követően – süllőfészkek kihelyezésére kerül sor. A 

kihelyezett fészkek környékén teljeskörű horgászati tilalom kerül bevezetésre, melyet a 

horgászhelyek szalaggal való lezárásával jelezzük. 

 

Tisztelettel: 

  Dr. Jandó Zoltán 

  HHEP elnök.  


