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Molnár Pál azzal kezdte az elnöki 
beszámolót, hogy az elnökség 
2019-ben is az elfogadott mun-

katerv szerint dolgozott, és a megtartott 
üléseken a tervezett napirendeket és az 
aktuális ügyeket tárgyalták. A halterme-
lés eredményeiről az elnök elmondta, 
hogy a Duna-ági horgászat pontycentri-
kussága megváltozott, az igények elto-
lódtak a ragadozóhal-horgászat irányá-
ba, és a szövetség eleget kíván tenni az 
igények változásának. A ráckevei halkel-
tető eddigi 2019-es eredményei: 2,5 mil-
lió csukazsenge (terv 500 000 db), 3 mil-
lió fogassüllő-zsenge (terv 3 000 000 
db). Szigetbecsén lehalásztak 5879 ki-
logramm egynyaras pontyot (tavalyi elő-
állítás), amelyet a makádi tógazdaságba 
szállítottak továbbnevelésre. A 2019-es 
terv 3000 kilogramm volt. A felszabadu-
ló tavakban ragadozó halfajok előnevelé-
sét tervezik (csuka 50 000 db, fogas süllő 
150 000 db, harcsa 20 000 db). 

A makádi tógazdaság 2019-es terme-
lési terve 153 476 kilgogrammos súly-
gyarapodást. Az elnökség az idei évre 
kétnyaras állomány előállítása mellett 
döntött. A termelő tavak kapacitása 
153 464 kilogramm kétnyaras vagy 
142 464 kilogramm háromnyaras állo-
mány súlygyarapodását teszi lehetővé. 
Horgászvizük táplálékbősége a kétnya-
ras állomány előállítását indokolja, de 
2020-ban már részlegesen átállhatnak a 
háromnyaras állomány termelésére is. 
Miután a makádi tógazdaságban a tele-
pítéshez szükséges halmennyiség meg-
termelhető, ezért kevesebb külső terme-
lői segítséget vesznek igénybe.

A haltelepítés mindig is központi kér-
dés volt a szövetség tevékenységében. 
Immár hagyománynak is mondható, 
hogy évről évre rendre túlteljesítik az 
éves telepítési tervüket. Ez a hagyomány 
az idén is folytatódik. A tavaszi pontyte-
lepítést már végrehajtották, és 51 553 
kilogramm kétnyaras – döntő részében 
horogérett – ráckevei pikkelyes pontyot 
telepítettek (a tavaszi terv 50 000 kg 

volt). Jól teljesített a keltetőház, ahon-
nan 1,5 millió zsenge csuka került a hor-
gászvizekbe (a terv 300 000 volt), és 3 
millió zsenge fogassüllő-ivadékot helyez-
tek ki (a terv 2,5 db volt). Büszkén szá-
molt be az elnök arról is, hogy az előző 
évektől eltérően 50 darab, átlagosan 10 
kilogramm súlyú ráckevei pikkelyes pon-
tyot is telepítettek a Duna-ágba. Méretes 
ragadozó halat kétszer telepítettek, a 
horgászok megelégedésére. 

A tavak karbantartási munkáival kap-
csolatban elhangzott, hogy a makádi ha-
lastavak külső halágyának javítási mun-
kálatait a General Hungaria Kft. elvégez-
te, míg a szigetbecsei előnevelő telep 1. 
tavának zsilipjavítását a szövetség maga 
végezte el.

A szövetség halőrzési tevékenysége 
mindig is kiemelkedően jó volt. Molnár 
Pál elmondta, hogy az elnökség megkü-
lönböztetett figyelemmel kíséri a halőr-
zést. Jelenleg 14 hivatásos halőrrel dol-
goznak. A rendvédelmi szervekkel való 
együttműködés tovább erősödött, a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság új 
állományából 7 fő együttműködésére 
számíthatnak. A MOHOSZ támogatásá-

val a hivatásos halőrök eszközállománya, 
felszereltsége tovább bővült (3 darab Su-
zuki DF 6 AL 6 LE csónakmotorral és 2 
darab Pulsar Helion XQ50F digitális hő-
kamerával). 

A halőri ellenőrzések alapján tavaly 
332 esetben tettek halvédelmi szabály-
sértési feljelentést. Sajnálatos módon ki-
rívó esetek is előfordultak: egy horgászt 
57 kifogott, méretkorlátozással védett 
hallal értek tetten a hivatásos halőrök. 

A hivatásos halőrök jelentései szerint 
kora tavasszal sokan horgásztak és sokat 
is fogtak, de 2019 elején viszonylag 
kevés rekordhalról kaptak bejelentést. 
Az idén eddig 18 rekordlistás halat hite-
lesítettek: a legnagyobb ponty 28,95 ki-
logrammos volt, a legnagyobb amur 
24,20 kilogrammos, a fogassüllő-rekord 
11,03 kilogrammos, a balin 4,45 kilog-
rammos. Összehasonlításképpen: az ösz-
szes rekordhal 2018-ban 134 egyed volt, 
amelyeket 126 horgász fogott ki. Alegna-
gyobb ponty 32,6 kilogrammos, a legna-
gyobb fogassüllő 8,1 kilogramm volt.

A szövetség gazdálkodása, vagyo-
ni-pénzügyi helyzete változatlanul sta-
bil, hangsúlyozta az elnök. Az elmúlt 
évben is sikeres évet zártak, hiszen 86 
millió forintos eredményt értek el. A kül-
döttgyűlés egyhangúan fogadta el a mér-
legbeszámolót, majd azt is, hogy a 2019. 
évre szóló, tavaly decemberben elfoga-
dott pénzügyi tervet módosítsák.

Az elnöki beszámolóban kitértek a 
szövetség használatában és kezelésében 
lévő ingatlanok helyzetére (Makádi Ezüst-
part, tassi Rózsa-sziget), az állandó és a 
szakbizottságok tevékenységére, a kom-
munikációra, a jegyforgalmazásra, az 
egyesületekkel való kapcsolattartásra. Az 
elnök külön szólt a MOHOSZ-szal való 
kapcsolatukról is, eszerint igen szoros az 
együttműködés az országos szövetséggel. 
A MOHOSZ 2019-ben bevezette a Ma-
gyar Horgászkártyát, amit 2019-től köte-
lező alkalmazni. A MOHOSZ általánossá 
kívánja tenni az online jegyforgalmazást. 
A forgalmazásra a „horgaszjegy.hu” portál 
jogosult. A közfeladatok ellátásában a 
tagszövetségeknek is lesznek kötelezett-
ségei. Ennek érdekében a MOHOSZ „Kö-
telező alapszabálymintát” készít a tagszö-
vetségek, valamint a tagszövetségek 
tagegyesületei részére.

A küldöttgyűlésen a megüresedett 
tisztségviselői posztokra új tagokat vá-
lasztottak. Kitüntetések átadásával zá-
rult a küldöttgyűlés.

h. Gy. 
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Eredményes a gazdálkodás Ráckevén
Menetrend szerint zajlik az élet a Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség-
ben (RDHSZ). Kiderült ez a 2019. május 11-ei küldöttgyűlésen is, ahol 
Molnár Pál, az RDHSZ elnöke nemcsak beszámolt az elmúlt hónapok te-
vékenységeiről és megosztotta idei terveiket, hanem a szövetség múlt évi 
mérlegét és az idei gazdasági tervet is ismertette. A határozatképes kül-
döttgyűlésen új tisztségviselőket választottak, és átadták a szövetség ki-
tüntetéseit.

Molnár Pál: évről évre rendre túlteljesít-
jük az éves telepítési tervünket


