
 
Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló 

  

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről 

Egyesületünk immár 40 éve végzi fő tevékenységeként a Pusztaszentlászló területén kialakított 

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

lehetőséget. 

2019. évben is ezen fő feladat teljesítése jelentette az éves programunkat. 

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

2019. évben – egy változással – de továbbra is négy helyen volt beszerezhető a horgászvizünkre 

érvényes napijegy. Megbízottjaink összesen 2.990.500 Ft értékben értékesítettek napijegyet az 

elmúlt évben. 

 

Egyesületünknek 2019. évben 158 tagja volt, melyből 24 fő a gyermekhorgász. Ezen felül 2019. 

évre 11 db területi engedélyt adtunk ki. A 158 tag közül 27 olyan horgász váltott nálunk állami 

jegyet, aki ezzel együtt területi engedélyt nem váltott. 2019. évben 19 fő kilépésére illetve 

kizárására került sor.    

Horgászvizünkön továbbra is szép fogáseredményeket érnek el mind saját horgászaink, mind a 

vendéghorgászok. A fogási naplók összesítése alapján a tagságunk által 2019. évben kifogott 

és elvitt halak mennyisége a Horinfo kimutatása szerint (2020.03.20. állapot; A táblázat 

kiegészítésre került a 2018-as adatokkal):  
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Éves napijegy eladás
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1728,67 165,1 67,1 98 17,5 4,6 5 86,8 47,5 2220,27 
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Alsó-tó 15 4 0 0 0 0 0 0 6 25 

  

2018 

Saját horgász 1203 220 10 32,5 22 4 153 1644,5 

Napijegyesek 240 26 2,8 19 0 0 47 334,8 

Összesen 1443 246 12,8 51,5 22 4 4 1979,3 

 

 

Haltelepítés 

2019. évben a tavaszi haltelepítés során a horgásztóba 10 q háromnyaras pontyot helyzetünk ki, 

melyet Cseh Tamás halnevelőtől vásároltunk. Az alsó-tavi halnevelési programhoz 95 kg 

egynyaras fogassüllőt és 810 + 192 kg kétnyaras pontyot telepítettünk, melyeket a Carp Product 

Kft-től szereztük be. 

Az Alsó tó őszi lehalászása során 1021 kg pontyot és 126 kg fogassüllőt helyzetünk át a 

nagytóba. 230 kg amurért és 147 kg pontyért cserébe egy kapcsolatunk fizette ki a lehalászás 

munkadíját, míg a Carp Product Kft. 80 kg csukát vett át.   

Az őszi telepítések során 169 kg 1 nyaras fogassüllőt és 149 kg (20 db) extraméretű pontyot 

helyzetünk a nagytóba. Összevonva a 2020. tavaszi telepítéssel összesen további 30 q pontyot 

is telepítettünk.  

A lehalászás tapasztalatai alapján a 2020-as halgazdálkodási tervet megváltoztatva az Alsó-tóba 

az őszi és a 2020-as tavaszi telepítés összevonásával 300 kg csukát, 221 kg kétnyaras amurt és 

ez idáig 1295 kg keszeget helyzetünk a halnevelőtóba. A vásárolt halakat szintén a Carp Product 

Kft-től szereztük be.  

A fentiek alapján a Pusztaszentlászlói víztározóra szóló halgazdálkodási tervet ponty 

vonatkozásában már 2020-as évre is teljesítettük. Csuka vonatkozásában engedélyezték a 2019-

éves telepítési előírás módosítását, az elmaradt telepítést a 2020. évben pótolhatjuk. Fogassüllő 

2019. évben 295 kg-ot helyzetünk ki a horgászvízbe. Ezzel pótoltuk a korábbi évek elmaradását. 

Az elmúlt négy évben összesen 515 kg-ot, azaz évi átlagban csaknem 130 kg-ot telepítettünk, 

az előírt 100 kg/év helyett.  

Alsó tó gazdálkodása 

Az Alsó tó első lehalászása nem hozta meg az elvárt eredményeket. Ennek elsődleges oka 

feltehetően a jelentős mennyiségű csuka szaporulat volt. A 2018-as évi megfogott halakkal 

együtt összesen kb. 180 kg csuka került ki a vízből. Azt is megállapítottuk, hogy a nevelt 



                 
 

halállományt jelentősen csökkenthették a közelbe fészkelő vidrák is. Az adatok összevetése 

alapján a lehalászás során megfogott halak darabszám-hiánya egyértelműen erre a két tényezőre 

vezethető vissza. A lehalászás során több technikai probléma is felmerült, mely alapján a meder 

kisebb mértékű átalakítása válik szükségessé. Összegzésképpen megállapítottuk, hogy jelen 

állapotában a tó leginkább csuka nevelésére alkalmas. A fentiek miatt a 2020-as évre, a halászati 

felügyelet hozzájárulásával, módosítottuk a tó halgazdálkodási tervét. 

A pontyok etetéséhez etetőanyagként jellemzően búzát vásároltunk. A takarmány elhelyezésére 

további fémhordókat kaptunk. Az etetési tevékenységet intenzíven folytattuk, ennek során jó 

tapasztalatot szereztünk a jövőbeni tervek végrehajtásához.  

A nyár folyamán egy kisebb csónakkikötő stéget építettünk, illetve a lehalászási munka 

megkönnyítéséhez, nagyobb mennyiségben, használt raklapokat szereztünk be. 

A vízpart gondozása  

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, cserjések ritkítására, gyalogút javítására, 

vízparti növényzet gondozására, fenyőfák ültetésére került sor. Több horgászhely felújítását 

hajtottuk végre, ezeknél az elhabolás elleni védelem vízügyi kővel lett biztosítva. Felújítva 

lettek a kültéri WC-k, a horgászhelyeket jelölő táblák. Kihelyezetünk egy útbaigazító táblát. A 

nyári társadalmi munkán elbontottuk a régi hidat. Megpróbáltuk folytatni a nagytó zsilipjének 

felújítását, mely csak kisebb sikerrel járt. Több kisebb feladatot egy-egy horgásztárs egyéni 

társadalmi munka teljesítésével végzett el. 

Az őszi társadalmi munka az Alsó-tó lehalászásról szólt.   

Halőrzés 

A halőrzési feladatokat 2019. év ősze óta már 10 társadalmi és 2 hivatásos halőr látja el. Tavalyi 

évben egy olyan horgászrend sértést állapítottunk meg, melynek során feljelentés megtétele vált 

szükségessé. 

Horgászversenyek 

2019. évben három saját szervezésű horgászversenyre és egy vendéghorgász versenyre került 

sor a tavunkon.  

A tavaszi hagyományos versenyre május 1-én került sor, melyre 33-an neveztek, az összes 

kifogott hal 65,8 kg volt. A nyáron a zalaegerszegi Dechatlon Áruház támogatásával rendeztük 

meg a 24-órás horgászversenyt augusztus 3-4. között. A nevezők összesen 273 kg-nyi halat 

fogtak, melyből 53 db ponty, 35 db amur és 1 db compó volt. Október 19-én tartottuk meg az 

II. Pergető Horgászversenyt, melyre 41 horgász nevezett. A versenyen összesen csupán 44 db 

halat fogtak, többnyire csukát, de akad horogra süllő és balin is.  

Egy csapattal részt vettünk a megyei szövetség által horgászvetők versenyén, illetve idén is 

támogattuk Németh Tamást a Megyei Ifjúsági Horgászversenyen, melyet megnyert, valamint 



3. helyezést ért el az országos viadalon. Szintén támogatást adtunk egyesületi tagoknak más 

nevezéses horgászversenyek való induláshoz. 

Pályázatok 

A tavalyi év második fele a sikeres pályázatokról is szólt.  

A Tesco által kiírt „Ön választ, mi segítünk” programján 100.000 Ft-os támogatást kaptunk egy 

mozgáskorlátozott horgászhely kialakítására. 

A MOHOSZ HUNOP keretében támogatott iskolai horgászkör indításra kaptunk lehetőséget. 

Az országos szövetség a program keretében oktatási segédanyagokat biztosított. A szakkör 

lefolytatásra 2019-2020-as tanévben végig kerül sor. 

A MOHOSZ HETTA pályázatain vízpart kezelésre motorfűrészt és motoros kaszát a 

vízminőség javítására kettő levegőztető berendezést tudunk vásárolni 50 illetve 70%-os 

szövetségi támogatással.  

A MOHOSZ ÁPFE programban standard és őshonos halak telepítése címén 594.000 Ft 

támogatást nyertünk, melynek következtében nagyobb mennyiségű őszi telepítést tudtunk 

végrehajtani. 

Az év végén adtuk be a komplex szakmai pályázatunkat a NEA civil szervezetek működősének 

támogatására. Most már tudjuk az eredményét is csaknem 3.200.000 Ft-ot nyertünk, melyet a 

2020-as évben fogunk felhasználni.            

2019. évben egy rendes közgyűlést tartottuk meg.  

Az egyesület tagsági nyilvántartása továbbra is naprakész állapotú. 2019-ben már csak a 

HORINFO programot kellett üzemeltetni. Internetes felületen továbbra is üzemeltetünk egy 

fogási napló és egy pénztárnyilvántartó programot.  

Egyéb tevékenységek 

Az egyesület tevékenységének bemutatására saját weboldalt üzemeltetünk, illetve megjelenünk 

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

Már második éve együttműködünk a Söjtöri Deák Ferenc Általános iskolával egy nagyléptékű 

többterületes pályázat lebonyolításában.  

2019. évben az SZJA 1%-os felajánlásból 98.005 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. 

2019. 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. 

 


