
RDHSZ



Pfeifer Rikárd halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető



Az RDHSZ az alábbi vízterületek 
halgazdálkodási jogának alhaszonbérlője:

 1.) Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág - 1766,4 ha,

 2.) Északi-övcsatorna - 92,2 ha,

 3.) Dömsödi Holt Duna - 6,9 ha,

 4.) Somlyó csatorna - 2,9 ha,

 5.) Duna-Tisza csatorna - 48,4 ha

 6.) Dunavölgyi-főcsatorna - 27,1 ha

 7.) Szigetbecsei-holtág - 14 ha.

Összesen: 2121,55 ha.



Az RDHSZ jelentős haltermelési egységekkel is 
rendelkezik a halkeltető-állomástól az ivadéknevelő 
tógazdaságon át a termelőtavakig.

 A ráckevei halkeltető-állomás  Szigetbecsei előnevelő-telep - 1,7 ha



 Makádi Tógazdaság - 87,35 ha  Dömsödi Tógazdaság - 74,6 ha



A halbőség és az élő 
Duna közelsége miatt 
telente drasztikusan 
megnő nálunk a nagy 
kárókatonák száma.





1. TÉMA
A riasztás és gyérítés humán feltételei

 Az RDHSZ hivatásos halőri állományából 
jelenleg 14 fő rendelkezik szolgálati 
sörétes lőfegyverrel.

 Közülük 5 fő rendelkezik vadászvizsgával 
és vadászjeggyel.



A védekezés háromféle területen történik:

 Folyóvízi riasztás és gyérítés a Ráckevei-Duna-ágon

 A mellékvizeken történő védekezés

 A haltermelő egységeken zajló kármegelőzés



 A folyóvízi és mellékvízi riasztást és gyérítést az 
alapfeladatuk szerinti hivatásos halőri járőrállomány 
jogosult tagjai végzik. Jelenleg ez 7 fő, de 
folyamatban van még 2 kolléga „felfegyverzése” is.

 A tógazdasági riasztás és gyérítés a halgazdálkodási 
ágazatban dolgozó halász-hivatásos halőr 
kollégáink feladata. Ez a létszám 7 fő.”

 Természetesen a kormorán-nyomás áthelyeződése
esetén védekezési erő azonnali átcsoportosítása 
történik.



2. TÉMA
Módszerek, fegyverek

A) folyóvízi védekezés / 
csónakos gyérítés 
módozatai 

 beszállófák „lerohanásával” 
történő sorozatkilövés 

 halászó madarak 
„lerohanásával” történő gyérítés

 repülő kormoránok űzésével, 
lövésével

 repülő madarak csónakos lesből, 
takarásból elejtésével



B) folyóvízi védekezés / parti gyérítés módozatai

 beszállófák alá cserkelés, sorozatkilövéssel

 lesvadászat a part mentén, a 
beszállófáknál, szétosztott lövészekkel



C) mellékvízi védekezés

 barkácsoló-cserkelő vadászat 
gépkocsival vagy gyalogosan



D) halastavi védekezés

 barkácsoló-cserkelő vadászat gépkocsival vagy 
gyalogosan

 ha komoly az esti vagy hajnali húzás, akkor 
lesvadászat az útvonalukon



Egyéb halastavi védekezés

gázágyú

madárijesztő csónakban

kifeszített zsinegek



Szolgálati sörétes 
fegyvereink

3 db Baikal IZS 27 EM, 12/76 cal, 
bock rendszerű sörétes puska

 Előnye: bevált, igénytelen technika. 
Pontos, egyszerű. Acél lőszert bírja.

 Hátránya: lassú tűzismétlés sok madár 
esetén.



1 db Remington 870 Express 
Tactical, 12/76 cal, pump-
action (előágyszán-ismétlő) 
sörétes puska

 Előnye: 6+1 lőszer, 
egyszerű, üzembiztos 
technika, kiemelt 
tűzgyorsaság, pontos. Acél 
lőszert bírja a „½” és a 
„MOD.” szűkítőkkel.

 Hátránya: drága. Az acél 
lőszert a FULL szűkítővel 
tilos.



11 db Mossberg 500 Tactical, 12/76 
cal, pump-action (előágyszán
ismétlő) sörétes puska

 Előnye: 5+1 lőszer, olcsó, egyszerű, megfelelő 
tűzgyorsaság, pontos. Acél lőszert bírja a „1/2” 
és a „MOD.” szűkítőkkel.

 Hátránya: össze kell rakni az első 25-50 lövés 
után (új DACIA effektus), mert néhány 
csapocska, stiftecske, csavarocska kirepül 
innen-onnan, mert nem az acél lőszerre 
tervezték, hiába bírja a csöve. Szakszerviz után 
viszont kifogástalanul és megbízhatóan 
működik.



1 db Winchester SX4 
Composite 12/89 cal, 
félautomata sörétes fegyver

 Előnye: 4+1 lőszer, de tártoldóval 10+1 
lőszer. Brutális tűzgyorsaság, elképesztő 
pontosság. Könnyű (3 kg)! Acél lőszert bírja 
a „1/2” és a”MOD.” szűkítőkkel. 76 cm-es 
csőhossz!

 Hátránya: drága. Kissé komplikált tisztítás.



1 db Kalasnyikov Izmash
Saiga 12/76 cal, 
sörétlövő karabély

 Halőri szolgálatunk 1 év tartós tesztelésre kapta 
ezt a példányt, abból a célból, hogy 
megvizsgáljuk használhatóságát a 
kormorángyérítésben.

 1 db, 5 darabos tár jár mellé, és tetszés szerinti 
számú 8 db-os ívtár vehető hozzá.

 Előnye: tetszés szerinti mennyiségű, előre 
betárazott lőszer, amely egy mozdulattal 
tárcserével rendelkezésre áll. Ennek 
következtében brutális tűzgyorsaság érhető el 
vele, amely beszállófák vagy a halászó 
kormoránfalka lerohanásával komoly terítéket 
eredményezhet. Igénytelen, egyszerű szerkezet, 
ezért üzembiztos. Pontos lövésekre alkalmas a 
hozzáadott szuperhosszú szűkítőkkel, melyek az 
acél lőszert is bírják.

 Hátránya: kicsit hangosabb, mint a többi. 



Lőszer

 Több gyártó acél sörétes lőszerét kipróbálva 
a voksunkat az RC Steel High Performance
(Atomic line széria) mellett tettük le.

 Ebből a 34 gramm töltettel és 3,81 mm 
átmérőjű sörétszemekkel rendelkező modellt 
használjuk (1-es méret).

 40-60 méterre jól használható, felette igen 
precíz technika kell a marasztaló hatású 
találatért.

 A lerohanásos vagy alácserkelő
vadászatoknál jól használható. 

 A magasan repülő madarak esetében, jól 
eléhúzva, 2-3 lőszert kieresztve, nagy 
kiterjedésű sörétrajjal lehet leszólítani a 
jószágot.



3. TÉMA
Riasztásra-gyérítésre vonatkozó hatósági 
engedélyben foglalt előírások, korlátozások
Haltermelési létesítményekre kiadott riasztási és gyérítési engedélyünk:

 5 évre szól (2021.01.31-2025.12.31.).

 Valamennyi tógazdaságunk valamennyi tóegységére.

 A költési időszakban (március 1-június 15. között) a riasztási módszerek alkalmazását kell 
előnyben részesíteni.

Érdekes, rejtélyes módon nem végezhető riasztás és gyérítés:

 Adott év 04.01-05.31-ig, 18.00-17.00 óra közt ???

 Adott év 06.01-08.31-ig, 19.00-06.30 óra közt

 Adott év 09.01-10.23-ig, 16.00-07.00 óra közt

 Adott év 10.24-12.31-ig, 18.00-08.00 óra közt

A többi a szokásos előírás: acélsörét, fokozott elővigyázat más madarak jelenléte esetén, 
megkülönböztetni a kis kormorántól, stb.



Az élő (horgász)vizekre, az RSD-re és mellékvizeire kiadott 
riasztási és gyérítési engedélyünk:

 Szeptember 1. és január 31. közt alanyi jogon végezhető.

 Külön engedéllyel kitolható; ezt február 28-ig minden évben megkérjük, és soha nem kapjuk meg.

 Az élővizeken előírt az acélsörét, a természetvédelmi területeken a riasztás és gyérítés tilos.

 Kilövési kvótát nem állítanak fel, a vízről történő gyérítést nem tiltják.

 2019 óta folytatjuk az élővízi védekezést, 250-300 db. közötti éves terítékekkel. 

 Összességében elmondhatjuk, hogy a gyérítési munkát szakfelügyelő Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság segítőkész és együttműködő az RDHSZ-szel, a fent említett, február 28-ig terjedő 
kérelmezett időszaktól eltekintve.



4. TÉMA
Együttműködés a vadászatra 
jogosultakkal

 3 év munkájának köszönhetően a területünkön érintett 14 
vadásztársaság közül 11-gyel aláírt együttműködési 
megállapodásunk van.

 Ezek a legfontosabbak, az általuk kezelt szakaszokon a 
legszámottevőbb télen a kormoránjelenlét.

 Nehéz szülés volt, mert valamely oknál fogva nem akarták 
megengedni a fegyveres halőrök jelenlétét a területen, hát 
még, hogy el is süssék a fegyvert. Éveken át tartó 
kommunikáció, valamint a „Közlegények” film elérte hatását, 
és engedtek a kérésünknek végre. A kapcsolat mára jónak 
mondható!



 A megállapodás tartalmazza:

 nyilatkozat arról, hogy a halgazdálkodó mit szeretne,

 nyilatkozat arról, hogy a vadászati jogosult ezt eltűri,

 jogszabályi hivatkozás a halőri gyérítési jogosultságra,

 vadászati és halőri kontaktszemélyek és telefonos elérhetőségük,

 lődíj-lőszer javadalmazás kitűzése.

 melléklet: az RDHSZ gyérítésre jogosult halőrei, a gyérítéshez használt gépkocsik, hajók

A vadászok viszont nemigen kívánnak foglalkozni a kormoránnal, még a lőszer-
javadalmazás sem mozgatja meg őket. Néha-néha besegítenek, de nem jellemző. Ez 
nem is probléma, lényeg, hogy minket hagyjanak védekezni!



A beiratkozás 
gyakorlata

 Az élővízi gyérítés során 
gyakorlatilag kivitelezhetetlen! A 
térképen látható, hogy a víz két 
oldalán más és más 
vadásztársaságok követik 
egymást, és 3-5 kilométerenként 
hosszában is változnak. 

 A haladó halőrhajó 20 km alatt 
akár 6 db. VT területét is érinti. 
Hová és mikorra iratkozzunk be? 
Hol van a madár és meddig? Ez 
előreláthatatlan a hajós 
vadászatok során.

 Más a helyzet a parti védekezés 
vagy a halastavak esetén, amikor 
a gyérítő nincs mozgásban. 



5. TÉMA
Közlegények - A kárókatona-per

 A fenti címmel dokumentum-riportfilm készült a nagy kárókatonák Európa-szerte 
igen megosztó, vagy agyonhallgatott, vagy egyoldalúan propagált témájáról.

 A film célja az átfogó és objektív helyzetkép megismertetése, a különböző 
álláspontok közelítése a téma minden érintettjének (halgazdálkodási jogosultak, 
horgászkezelők, tógazdák éppúgy, mint ornitológusok, ichthyológusok, civil és 
hivatásos természetvédők stb.) megszólaltatásával az ország minden tájáról.  

 További érdekes kitekintések láthatók a filmben a nagy kárókatonáról 
természetfotós, madárszelídítő, parazitológus, állatkerti szakember (stb.) 
tapasztalatain és élményein keresztül.

 A film 2020-21-ben készült, hossza 1 óra 26 perc.

 Ötletgazdája és producere Pfeifer Rikárd, operatőre és rendezője Szendőfi
Balázs.

 A filmet az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztálya utólagos 
támogatásban részesítette.



A filmben megszólaló szakemberek Bokor Károly (MOHOSZ)

 Bencze Ádám (hivatásos halőr a somogyi Dráva-szakaszon)

 Máté Bence, természetfotós

 Puskás Nándor (ügyvezető, Biharugrai Halgazdaság)

 Furák Károly (vadász, KHESZ- és volt ÁHSZ-halőr)

 Nemes Attila (ügyvezető, KHESZ)

 Kisteleki Gergely, solymász, madármentő

 Dr. Preiszner Bálint (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet)

 Nagy Gábor (horgászati ágazatvezető, Balatoni Hal)

 Udvari Zsolt (ügyvezető, RDHSZ)

 Pfeifer Rikárd (halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető, RDHSZ)

 Buczkó Máté (volt önkormányzati természetvédelmi őr, hivatásos halőr, FŐHESZ)

 Diós Dóra (volt önkormányzati természetvédelmi őr, halgazdálkodási osztályvezető, FŐHESZ)

 Dudás Tibor (ügyvezető igazgató, FŐHESZ)

 Dr. Juhász Alexandra (parazitológus, Állatorvostudományi Egyetem)

 Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője

 Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főállatorvosa

 Nagy Dénes (biológus, Magyar Madártani Egyesület)

 Dr. Kovács Gyula (elnök, MME Dél-Balatoni Helyi Csoport)

 Dr. Halasi-Kovács Béla (igazgató, Halgazdálkodási Kutatóintézet)

 Sallai Zoltán (halkutató, volt hivatásos természetvédelmi őr, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság)

 Lévai Ferenc (vezérigazgató, Aranyponty Zrt.)

 Dr. Hegyi Zoltán (hivatásos természetvédelmi őr, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)



Az RDHSZ nevében 
jó versenyzést 
kívánok! 

Köszönöm megtisztelő figyelmeteket! 


