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A Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szer vezet 
(MA-HAL) és a Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség (RDHSZ) 

nevében szeretettel várunk mindenkit hagyomány őrző rendez-
vényünkre, amit immár 45. alkalommal rendezünk meg. 2019. 
augusztus 31-én szombaton Ráckeve ad otthont a ver-
senynek, melyre várjuk tagszervezeteink nevezését is. A ver-
seny  fő  célja  a  halételek  népszerűsítése,  a  látogatók  ingyen 
megkóstolhatják  a  versenyzők  által  készített  remekműveket. 
A halas ételeken kívül kulturális, zenei és gyermekprogramok 
várják a kedves érdeklődőket!
Időpont: 2019. augusztus 31. (szombat)
Helyszín: Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand
Nevezési határidő: 2019. augusztus 21.
Nevezési díj:

••   Egy halétel készítése/nevezése esetén: 9 000 Ft/csapat
••   Két halétel készítése/nevezése esetén: 12 000 Ft/csapat

 Fizetés: átutalással a MA-HAL bankszámlájára: K&H Bank: 
10402166–21617687–00000000

VERSENYSZABÁLYZAT
A  versenyt  nyílt  bajnokságként  hirdetjük  meg,  mindenki  részt 
vehet, aki a versenyszabályzatot elfogadja. A szabadtéren meg-
rendezett verseny célja a halételek, illetve a halgazdálkodás 
népszerűsítése. Ennek érdekében a látogatók ingyenesen meg-
kóstolhatják a versenyzők által készített ételeket, amihez a ver-
senyzőknek kell biztosítani legalább 20 kóstoló adagot ételenként 
(a  kóstoló  edényeket  a MA-HAL  biztosítja). A  belépés  díjtalan!

Hagyományőrző rendezvényünkön versenyzőink 4 kate-
góriában mérhetik össze halfőző tudományukat:

1. Dunai jellegű halászlé
2. Tisza-Körösi jellegű halászlé
3. Afrikai harcsa különlegességek
4. Egyéb halétel
Egy  versenyző  csapat  maximum  2  kategóriában  készít-

het  ételt!  A  versenyben  csak  a  helyszínen  készített  ételek 
ver senyezhetnek!

 A nevezési díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
•• főzőhely, parti-sátor, 2 db sörpad 1 db asztal
•• főzött ételenként 4 db kb. 1,5 kg-os ponty, az afrikai 

harcsa különlegességek kategória esetén 3 db kb.  
1,5 kg-os afrikai harcsa

•• 20 db kóstoló edény és evőeszköz, ételenként  
2 kg kenyér

•• ivóvíz, szemeteszsák

A versenyzőnek kell gondoskodnia a következőkről:
•• bográcsállvány, bogrács,
•• konyhai eszközök, adalékanyagok (fűszerek, kéziszer-

számok, vágódeszka, edények, tálca, tányér a zsűrinek 
leadott ételhez stb.)

•• az „Egyéb halétel” kategória versenyzői, ha nem ponty-
ból  készítik  az  ételeiket,  a  kóstoltatáshoz  szükséges 
többlet halról is önmaguknak kell gondoskodniuk.

•• a jogszabályi előírásoknak megfelelő gázpalack égővel. 
A FATÜZELÉS TILOS!

 Az elkészült ételeket a kapott sorszámmal 12:00 és 13:30 
óra  között  lehet  leadni  a  zsűri  sátornál,  amiket  kategórián-
ként  3+1  főből  álló  zsűri  pontozz az alábbi  szempontok  sze-
rint: megjelenés  (szín, küllem,  illat),  íz,  zamat,  konzisztencia. 
A pontszámok alapján minden elkészült étel arany, ezüst 
vagy  bronzminősítést  (fokozatot)  kap.  Maximális  pontszám: 
100 pont. 86–100 pont között arany fokozat, 71–85 pont között 
ezüst fokozat 50–70 pont között bronz fokozat.

 Díjazás: Minden kategória első három helyezettje (a leg-
magasabb  pontszámot  elért  versenyzők)  értékes  tárgynye-
reményben  részesül.  Minden  fokozatba  sorolt  étel  készítő-
je  oklevelet  és  az  alkalomra  címkézett  bort  kap  ajándékba. 
Az  abszolút  győztes  egy  évre  hazaviheti  „Az  ország  legjobb 
halfőzője” vándorserleget és elnyeri az ezzel járó fődíjat.

  A regisztráció alkalmával a versenyzők egy borítékot húz-
nak, amelyben két egyforma, mások által nem ismert azonosí-
tószámot kapnak ételenként. Az egyiket a versenyző magánál 
tartja az eredményhirdetésig, a másikat az elkészült étel mellé 
helyezi és leadja a zsűrizéshez. Az eredményhirdetés az azo-
nosítószámok alapján történik.

 A regisztráció 8:00 órakor nyit, a kijelölt főzőhelyeket csak 
sikeres regisztráció után lehet elfoglalni, ezután történik a 
MA-HAL által biztosított hal kiosztása.

 Minden csapatnak ajánlott nevet választani, és javasoljuk 
az egységes megjelenést (póló/kötény stb.) a 45. Halfőző ver-
seny alatt, beleértve a díjkiosztó ünnepséget is.

 A 45. Országos Halfőző Verseny ideje alatt a verseny-
ző csapatok szervezetekre/vállalkozásokra, haltermékekre és 
a  halfogyasztás  ösztönzésére  utaló  reklámanyagokat  térítés-
mentesen  helyezhetnek  el  a  részükre  elkülönített  területen.

 A  verseny  ideje  alatt  a  következőket  biztosítja  a  rende-
zőség: WC/toalett;  orvosi  ügyelet;  tűzoltó  ügyelet;  rendvéde-
lem;  színpad;  kulturális  program;  parkolóhely.  A  versenyen, 
illetve a rendezvényen fénykép és videó felvételek fognak 
készülni,  amelyeken  a  résztvevők  is  szerepelhetnek,  ezért 
amennyiben valaki/valakik nem szeretnék, hogy ez nyilváno-
san  is  elérhető  legyen,  kérjük,  jelezze  azt  a  nevezési  lapon. 
A  főzőhelyek  száma  korlátozott,  azok  kimerülése  esetén 
a  regisztráció  lezárul!  A  programváltozás  jogát  fenntartjuk!

Országos Halfőző Verseny 2019 A kapitális pontyok fogása május elején még inkább bein-
dult a frontok hatására. 

Jankovics Ferenc 2019. május 2-án bojlis módszer bojli csa-
lival 28 950 g tömegű hibátlan ráckevei pikkelyest fogott.

Bánhunyadi Zsolt 24 400 g tömegű pontyát 2019. május 
5-én bojlis módszerrel bojli csalival, esőben fogta.

Kenesei Ferenc szintén bojlis módszerrel fogott 14 000 g 
tömegű pontyot 2019. május 5-én.

A nem kimondottan magas hőmérséklet ellenére az amur-
fogások is elkezdődtek. Eddig 2 db érkezett be. 

Paducz Gergő a 24 200 g tömegű amurt, 2019. május 04-én 
bojlis bottal, öreg főtt kukorica csalival szakadó esőben 
fogta.

Pápai Ferenc 17 870 g tömegű amurját, 2019. május 1-én 
fogta, szintén öreg kukoricával etetve, de tigrismogyoró 
csalival fogta.

Ugrai Zoltán – Udvari Zsolt 
(RDHSZ)
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Régi probléma a Duna-ágon a tele-
pítésre szánt halak arányos elosz-

tása a horgászok igényei alapján. 
Általános tévhit, hogy a kihelyezett 
ponty a telepítési hely közvetlen 
közelében marad, és ott táplálkozik, 
amíg ki nem fogják, vagyis csak a 
környékbeli horgászok részesülnek 
belőle. Ezért volt szükség például 
arra, hogy a csepeli komphoz és a 
Molnár-szigeti oldalra, tehát egymás-
tól néhány száz méterre külön- 
külön ki kellett szállítanunk a halat az 
igazságos elosztás érdekében. A víz-
parti „folklór” hasonló téves eleme, 
hogy a nagyobb tereptárgyak – pl. 
hidak – akadályt jelentenek a halak 
vándorlásában.

Szövetségünk 2003 óta rend-
szeresen végez haljelölést, jellem-
zően az őszi makádi lehalászás 
alkalmával. A jól kivitelezett hal-
jelölés nem csak a halak mozgásá-
ról, hanem azok növekedéséről is 
információt nyújt. Ezért rendkívül 
fontosak a horgászok által ponto-
san beküldött visszafogási adatok.

Az élénk színű, hengeres, sorszám-
mal ellátott jelet egy speciális eszköz-
zel a hátúszó alá helyezzük. Főleg 
kisebb méretű, kétnyaras pontyot 

jelölünk, ugyanis a nem horog érett 
halat a telepítés utáni ősszel jó esély-
lyel visszaengedik, így később is 
információval szolgálhat. Az elmúlt 
15 évben több mint 5000 db halat 
jelöltünk meg, ezekből a jelölésekből 

Haljelölés a Duna-ágon

Új Duna-ági Híradó • ISSN 2631-1526 • Megjelenik negyedévenként • Kiadó: Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (2300 Ráckeve, 
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Béres Attila, Gerendi Zsolt, Kocsis László, Kőszeghy Csaba, Dr. Molnár Pál, Ugrai Zoltán • Nyomda: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. 

(1149 Budapest, Angol utca 34.)

Otthon érezzük magunkat itt az ősök által ránk 
hagyott vizeken járva, mint amikor a Duna-

ági Híradó megsárgult számait lapozgatjuk. 
Apáink, nagyapáink jönnek velünk szembe, inte-
nek, majd tovább hajóznak az egyre fátyolosabb 
horizont felé… A múlt és az eleink tevékeny-
ségének biztos ismerete nélkül nem építhetünk 
fel közös jövőt a Ráckevei Dunaági Horgász 
Szövetségnél sem, ezért tartjuk fontosnak, hogy 
emlékeinket ápoljuk és a horgászirodalmunk 
eme gyöngyszemeit – a Szövetségünk jogelődje, 
a MOHOSZ Soroksári Duna-ági Területi Bizottsága 
által 1974–75-ben kiadott Duna-ági Híradót – digi-
talizálva közzé tegyük a honlapunkon.

Amikor 45 évvel ezelőtt elindult a régi folyó-
iratunk, a Duna-águnkat még bővebben lakták az 

őshonos halak, igaz, akkor még a ma 
inváziósnak nevezett fajok száma is 
sokkal csekélyebb volt. Ennek a nyo-
másnak és az élőhelyek beszűkülésének 
esett áldozatul egy kedves kis halunk, a 
széles kárász vagy ahogy sokan ismerik 
az aranykárász is, és napjainkra hír-
mondót is nehéz találni e „nem fogha-
tó” státuszú halacskából. Szövetségünk 
úgy határozott, hogy kísérletet tesz arra, 
hogy a Duna-ágból illetve mellékvizei-
ből széles kárász anyaállományt gyűjt és 
szaporítási, visszatelepítési programot 
indít, hogy megerősítse e ritka és veszé-

lyeztetett halunk állományát. A kezdeti lépéseknél 
járunk, de egy-két ígéretes küllemű, egészséges 
begyűjtött anyahaljelölt bizakodásra adhat okot…

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!

Folytatás a 2. oldalon
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Tavaszi pontytelepítések
Március elején a telepítési terv sze- 

 rint megkezdtük 2019. évi hala-
sítási programunkat. Az első ütem-
ben több mint 40 tonna Makádon 
termelt kétnyaras pikkelyes pontyot 
szállítottunk ki a főág 13 telepítési 
helyszínére. További 10 tonna pon-
tyot telepítettünk a mellékvizek-
re. Újdonság, hogy a Szigetbecsei 
holtág is bekerült a telepítési helyek 
közé, ide ezúttal 549 kg ponty jutott. 
Az egyes fuvarok a szállító jármű 
mérete és a telepítési hely meg-
közelítésének függvényében lettek 
kialakítva.

A részletes terv- és tényadatokat 
az alábbi táblázatokban foglaltuk 
össze.

A kétnyaras pontytelepítéseken 
felül egynyaras ráckevei pikkelyest 
is telepítettünk idén. 2019. április 

17-én 1700 kg-ot az RSD ráckevei 
szakaszán, majd 2019. május 2-án 
további 2370 kg-ot Szigetcsépen az 
olajvezetéknél. Az egynyaras ponty-
telepítésünk tavasszal így összesen 

4070 kg, míg a halgazdálkodási terv 
szerinti éves telepítési kötelezettsé-
günk 5000 kg, így van még elma-
radás, amit várhatóan 2019 őszén 
teljesítünk.

mintegy 300 alkalommal érkezett 
értékelhető adat a horgászoktól. 
Nézzünk néhány érdekességet a visz-
szafogások összesítéséből.

A telepítés és a kifogás között 
eltelt átlagos idő pontosan fél év, 
vagyis az ősszel kihelyezett halat jel-
lemzően a következő tavasszal fog-
ják ki. Ezen idő alatt a halak tömege 
átlagosan 60 dkg-mal gyarapszik, 
ami nagyjából megfelel a tógazdasági 
növekedési adatoknak. A hossznöve-
kedés átlaga 4 cm, azonban a vissza-
küldött testhossz adatok hiányosak, 
és sok esetben nem kellően pontosak. 
A jelölt halak többszöri megfogása 
nem jellemző, mindössze 5 db olyan 
pontyot jegyezhettünk fel, amely két-
szer akadt horogra. A telepítés és a 
visszafogás között eltelt leghosszabb 
idő két és fél év: a kétnyarasan behe-
lyezett ponty ez idő alatt 2 kg-mal lett 
testesebb.

Nagyon érdekes következtetések-
re juthatunk, ha megnézzük a jelölt 
halak vándorlási szokásait. Teljes 
bizonyossággal kijelenthetjük, hogy 

a kihelyezett ponty ritkán marad a 
telepítés környékén: mindössze 20%-
ukat fogták ki a telepítési helytől 
számított 2 km-en belül. A mozgás 
irányát összesítve kiderül, hogy a 
Duna-ági pontyok nagyobb arányban 
mozognak felfelé: a Kvassay-zsilip 
irányába induló halak száma mint-
egy duplája a folyásirányban vándor-
ló pontyokénak. A megtett távolság 
átlagosan 12 km, de akadnak extrém 
hosszútáv-úszók is: több olyan halat 
is regisztráltunk, amely a Duna-ág 
teljes szakaszát bejárta. Ezek között 
sok olyan ponty van, amelyet a csepe-
li kompnál telepítettek, és Makádon, 
vagy Tasson akadtak horogra, de a 
fordított irány is előfordul: a Maká-
don kihelyezett halakat több eset-
ben Szigetszentmiklós vagy Csepel 
környékén akasztották meg. A teljes 
főágat bejáró pontyok között olyan 
kétnyaras példányt is feljegyezhet-
tünk, amely az őszi telepítés után alig 
több mint 2 hét alatt tette meg ezt a 
nagy távolságot! Több visszafogást 
jelentettek a csatornákból a főágtól 
meglepően nagy távolságra. Néhány 

halunk a tassi zsilipen keresztül kiju-
tott az RSD vízrendszeréből: érkezett 
bejelentés az adonyi mellékágból és a 
Dunaújvárosi-öbölből is.

Ezúton is kérjük a Duna-ági hor-
gász társakat, hogy munkánk előse-
gítése érdekében jelölt hal fogása 
esetén a hal adatait e-mailben vagy 
postán juttassák el Szövetségünknek. 
A bejelentés tartalmazza a haljel sor-
számát, a fogás pontos helyét és idő-
pontját, hal tömegét és a faroktőig 
mért testhosszát, valamint a horgász 
nevét, postacímét és telefonszámát. 
A hiánytalan adatokat beküldő hor-
gász jutalmat kap, valamint infor-
mációt adunk a hal „történetéről”. 
A halak többszöri kifogása további 
hasznos információkkal szolgál, ezért 
javasoljuk, hogy a méretes jelölt halat 
is engedjék vissza jellel együtt.

A jelölt halak részletes vissza-
fogási adatai megtalálhatóak hon- 
 lapunkon. 

 Béres Attila

Haljelölés a Duna-ágon
Az 1. oldal folytatása



3ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2019. évi tavaszi haltelepítése, kétnyaras pikkelyes pontyból a Ráckevei Duna-ágba

fkm # Telepítési helyek 
megnevezése

A telepítési hely 
közelében lévő, 
érintett horgász 

egyesületek

A szakaszok 
horgász 

létszáma, a 
területi jegyek 

alapján

Létszám-
arányosan 
elosztott 
telepítési 

mennyiség 

Az egyes 
telepítési 
helyeken 

beengedett 
mennyiség 

TERV

Az egyes 
telepítési 
helyeken 

beengedett 
mennyiség 

TÉNY

A telepítés 
időpontja

db % kg kg  kg dátum

45–
57,6.

1. Csepeli komp,  
csepeli oldalon Csepel HE; 23.sz. 

Állami.Ép. Váll. HE,  
Molnársziget HE

2 306 23,38 9 351 1 000 1 079 március 8.

2. MO-ás híd alatt 6 000 6 213 március 6.

3. Molnár-sziget, csepeli 
komp pesti oldal 

1 000  március 7.

34–45. 4. Dolgozók Szigetszent-
miklósi HE tanya

Dolgozók Sziget-
szentmiklósi HE, 
Csepel-sziget HE

1 018 10,32 4 128    

5. Szigetszentmiklós, 
strand

3 000 2 218 március 
6–8.

6. Taksonyi híd,  
51. főút felőli oldal

1 000 1 041 március 7.

25–34. 7. Szigetcsép, olaj  
vezeték B.S.E. HE;  

B.K.V. HE, BP.-i  
Vízügyi Dolgozók 
HE, Vegyesüzemi 
Dolgozók  HE,
Ganz HE;  
Kinizsi HE;  
Gázművek HE

1 801 18,26 7 303 3 000 3 133 március 8.

8. Majosháza,  
hajókikötő mellett

1 000 1 061 március 6.

9. Vegyesüzemi  
Dolgozók  HE tanya

1 000 1 078 március 7.

10. Szigetszentmárton, 
Mártoni csárdánál

3 000  095 március 8.

16,5–
25.

11. Kiskunlacháza
Ráckevei HE 
Petőfi HE,  
Szigetbecse HE; 
B.M. HE

1 576 15,98    6 391      1 000    1 087 március 6.

12. Ráckeve, Piac tér      5 000     6 593 március 7.

13. Szigetbecse, holtág        500       510 március 6.

14. Szigetbecse, strand        500       549 március 6.

–16,5 15. Dömsöd Petőfi fa Mávag HE,  
Dömsödi HE,  
Neptun HE,  
Postás HE

3 163 32,07  12 826    

16. Neptun HE tanya    

17. Makád Ezüstpart,  
Rózsa sziget

   13 000  13 377 március 
5–8.

Összesen  9 864 100%  40 000 kg    40 000 kg  41 034 kg  

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2019. évi tavaszi haltelepítése, kétnyaras pikkelyes pontyból a mellékvizekbe

Telepítési helyek 
megnevezése

A telepítési hely közelében lévő, 
érintett horgász egyesületek

Az egyes telepítési 
helyeken beengedett 

mennyiség

Az egyes telepítési helyeken 
beengedett mennyiség A telepítés  

időpontja
TERV TÉNY

kg  kg dátum

Somlyó csatorna Dömsödi HE,   
Ráckevei HE 500 562 március 5.

Dömsödi Holt Duna-ág Dömsödi HE 500 539 március 5.

Duna-Tisza csatorna Bugyi HE 3 000 3 056 március 5.

Dunavölgyi csatorna Bugyi HE 500 533 március 5.

Északi Övcsatorna Délpesti HE,  Dömsödi HE 5 500 5 829 március 5.

Összesen   10 000 kg   10 519 kg

                                                                                                               Béres Attila
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Meccsbottal csatornákon. Sokan 
nem is gondolnák, fontos, hogy 
milyen sebességgel úsztatjuk a szere - 
lékünk! 

Bevezető: „Gyors, gyors, lassú”, ez 
akár egy kardió edzés üteme is lehet-
ne, azonban most ez a cikk a csatornák 
különleges horgászati módszereivel, a 
különböző sebességű meccsúszós úsz-
tatással foglalkozik.

Sok olyan csatorna jellegű vizünk 
van, ahol eredményesek lehetünk, ha 
a sodrásban úszós készséggel úsz-
tatva horgászunk. Ilyen, a horgászok 
között népszerű, Ráckevei (Soroksári) 
Duna ág is, de eredményes lehet még 
a különböző ár és belvíz elvezető 

csa tor nákon, ahol folyamatosan, vagy 
alkalmanként van vízmozgás.

Háttér
Ahhoz hogy megértsük miért fontos a 
csali haladásának sebessége a fenéken, 
tudnunk kell, hogyan táplálkoznak a 
célhalaink. Alapvetően ezt a módszert 
keszeg horgászatra használják a ver-
senyhorgászok, de természetesen ez 
nem zárja ki az egyéb, nemes halak 
megfogásának esélyét. Tehát alapvető-
en keszegfajtákra, dévérkeszegre, kari-
kakeszegre, bodorkára eredményes, ha 
úsztatunk. A megfelelő sebesség meg-
választás az etetésen megjelenő halak 
fajtájának függvénye. 

Infó: 
A dévérkeszeg szinttáj vagy más-
hogyan zóna, a folyók lassú, alföl-
di szakasza, itt a meder homokos 
vagy iszapos, a víz sebessége pedig 
már 0,5 m/s alatt marad. A víz 
mélyebb, de hőmérséklete a nyá-
ri kánikulában elérheti az akár 
25 °C-ot. Jellemző halai a dévér-
keszeg, karikakeszeg, laposkeszeg 
és bagolykeszeg, a ponty és a har-
csa, továbbá alkalmanként a jász-
keszeg. A Dráva alsó szakaszán, a 
Tiszán Záhonytól lefelé, a Dunán 
Budapesttől délre, valamint a 
Bodrog és a Körösök hazai szaka-
szain uralkodik ez a szinttájjelleg.

Gyorsan vagy lassítva?
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A gyors
Az első (1-es számú ábra) a gyors 
úsztatás inkább az agresszív, nagy 
rajokban érkező keszegfélékre ered-
ményes. Ilyen a karika keszeg, a 
bodorka, adott esetben a vörösszár-
nyú keszeg, kisebb méretű dévér-
keszeg. Ezt a végszereléket úgy kell 
összeállítanunk, hogy a csalink a 
fenéken, közel az áramlás sebessé-
gével azonos sebességgel haladjon. 
A csali helyzete az úgynevezett érin-
tő közeli állapot. Ez azt jelenti, hogy 
a csali a horoggal éppen pattog a 
fenéken. Az úszó antennaválasztása 
ne legyen túl vastag, és annak a meg-
felelő beállítása az, ha a bóbitából 
3–4 mm látszik ki teljes, csalizott ter-
helés mellett. Az ólmozás ebben az 
esetben rendkívül egyszerű, 6–7 azo-
nos méretű ólomból egybe összehúz-
va az előke csatlakozásánál. A gyors 
úsztatáshoz gyors kapás is társul, sok 

esetben csak másodpercekre tűnik el 
az úszó. Ilyenkor a halak csak meg-
csípik a csalit, és ha nem vagyunk 
elég gyorsak, lemaradunk a kapásról.

A lassított
Amikor nagyobb halat szeretnénk 
fogni, akkor érdemes másik végsze-
relékhez nyúlni (2-es számú ábra). 
A nagyobb testű, keszegekből jel-
lemzően inkább a dévérkeszegek, 
táplálkozása lassabb, nem rohangász-
nak a csali után. Ebből kifolyólag el 
kell érnünk, hogy a csalink lassabban 
haladjon el a talajon, így a halnak 
több ideje lehet azt megtalálni. Ezt 
úgy tudjuk elérni, hogy az előke (vagy 
extrém esetben még  főzsinór egy 
része is) a fenékre van letéve, és azt 
gyakorlatilag vonszoljuk ott. Ehhez 
persze olyan antennára van szüksé-
günk, amivel ez kivitelezhető. Vagyis 
terhelhető! Ezek általában 4 mm-át-
mérőjű, jellemzően zárt, nagy felhaj-
tó erővel rendelkeznek. Az ólmozás 
is másképpen néz ki, mint a gyors 
úsztatásnál, mert itt több a zsinóron 
lévő súly, azonban minden esetben 
osztott, fő-ólmozás és jelző ólmozás-
ként különül el. Ennél az összeállítás-
nál egyébként nagyon jellemző kapás 
típus az úszó kiemelkedése a vízből. 
A nagytestű dévérkeszeg táplálkozá-
si formája rendkívül érdekes. Fejen 
állva túrja az iszapot, és ha valami 
táplálékot talál benne, akkor azzal 

felemelkedik, jóval a fenék fölé, és a 
jelzőólmot a csalinkkal is megemeli. 
Ez a feltolós kapás!

Etess!
A csatornahorgászatnál fokozot-
tan érvényes a folyamatos etetés. 
A folyamatosan áramló víz tovaviszi 
a szemcséket, így a halaink azt követ-
ve elúsznak. Azonban ha egy megfe-
lelő ütemben adagoljuk, dobjuk vagy 
lőjük az élőcsalival gazdagított ete-
tőanyagunk, akkor jó eséllyel hely-
ben maradnak a halaink, és az etetési 
sávon gyorsan vagy lassan végig úsz-
tatva biztosan kapásunk lesz.

Az előbb felvázolt két, úszós mód-
szer és összeállítása nem szentírás, 
millió változat használják manapság 
a horgászok, viszont akik most ismer-
kednek ezzel a technikával, azoknak 
jó alap lehet. Jó horgászatot!

Kocsis László

Tipp: 
A csatornalakó halainknak szin-
te mindig kedvez a megfelelő 
áramlás. Ha valamiért csökken 
a csatorna vízfolyási sebessége, 
akkor sajnos a horgászat közben is 
kapásszám csökkenésre kell szá-
mítanunk. Ilyenkor mindenképpen 
érdemes kicsit finomítani a horog-
előkén és a horogméreten.

Tipp:
Jellemzően karikakeszegre cson-
tival vagy pinkivel horgászunk, 
de a keszeghorgászatban nem 
szabad kizárni a szúnyoglárvát. 
Ha nem jutunk friss szúnyoglár-
vához, akkor próbáljunk vékony 
trágyagilisztát. Ez utóbbi köny-
nyebben eltartható, és sok esetben 
nagyon eredményes.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS –  
NOVELLAÍRÓI PÁLYÁZATRA
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
(a továbbiakban: RDHSZ) pályázatot hirdet 
novellaírói pályázatra.
A novella témája kötődjön a Ráckevei (Soroksári)-
Dunához vagy mellékvizeihez és a horgászathoz. 
Kizárólag máshol meg nem jelent, új alkotás nyújtható be.
Terjedelem: maximum 20 000 karakter (szóköz nélkül).
Előírt formátum: TXT vagy MS Word (szerkeszthető).
Benyújtható írói álnéven vagy jelszóval is.

Benyújtási határidő: 2019. szeptember 30.

Benyújtás elektronikusan: iroda@rdhsz.hu 
és ugyvezeto@rdhsz.hu 
Az első három helyezett díjazásban részesül.
Bizottság által kiválasztott novellák, az 
RDHSZ kiadásában, könyv alakban, novel-

lás kötet formájában 2019. év negyedik negyedévében 
kiadásra kerülnek.  
Valamennyi kiadásra kerülő novella honoráriumban 
részesül.

Ráckeve, 2019. március 6.   
Dr. Molnár Pál elnök s.k.
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Vízügyi fejlesztések 
a Duna-ágon

Az elmúlt években és a közeljövő-
ben több olyan fejlesztés történik a 
Ráckevei Duna-ágon, amely számot-
tevően javít a vízminőségen, kiszámít-
hatóbbá teszi a vízszintet, ezzel javítja 
a halak életfeltételeit és a horgászati 
lehetőségeket. Rövid cikkünkben eze-
ket a beruházásokat vesszük sorra.

Befejezett projektek
2013 óta zajlik a „Nagyműtárgyak 
fejlesztése és rekonstrukciója” pro-
jekt, melynek során megtörtént a 
Kvassay vízlépcső beeresztőzsilipé-
nek felújítása. A projekt keretében 
a tápzsilip vasbeton és acélszerkeze-
teinek felújítását végezték el, vala-
mint az uszadékfogó gerebrács előtt 
összegyülemlő szennyeződés kieme-
lésére uszadék-kiszedő daru létesült.

Szintén megtörtént a tassi zsilip 
rekonstrukciója, amely elsősorban a 
mozgató és vezérlő berendezések cse-
réjét, valamint a dunai árvizek esetén 
fellépő szivárgási jelenségek elhárítá-
sát foglalta magába.

Megvalósult egy vízügyi monitor-
ing rendszer kiépítése az RSD víz-
háztartásának és vízminőségének pon-
tos nyomon követhetősége érdekében. 
A rendszer elemeit 8 mérőállomás és 
üzemirányítási központ alkotja, a min-
tavételhez az 5 meglévő észlelő kút 
mellé 4 új talajvízszint észlelő kutat 
és adatmérőt létesítettek. A monitoring 
tevékenységet új szoftver szolgálja.

Fontos mérföldkő volt a par-
ti sáv csatornázása. A Duna-ágat 
közvetlenül terhelő közel 8500 telek 
csatornázását a területi adottságok 
figyelembevételével a szóba jöhető 
műszaki megoldások kombináci-
óinak összeállításával valósították 
meg. A gerincvezetékek és a kiszol-
gáló létesítmények üzembe álltak, a 
legtöbb helyen a lakossági rákötések 
is megtörténtek.

Folyamatban lévő 
munkák

A „Nagyműtárgyak fejlesztése és 
rekonstrukciója” projekt egyik eleme 
a Kvassay hajózsilip rekonstrukci-
ója, melynek célja a műtárgy bizton-
ságos, károkozás-mentes, üzemszerű 
működésének biztosítása és ennek 
érdekében átfogó rekonstrukció vég-
rehajtása, valamint a vizek okozta 

kártételekkel szembeni ellenálló-ké-
pesség növelése. A felújítás érinti a 
zsilipkamra vasbeton és kőépítmé-
nyeit, az elzáró kapuk acélszerkezete-
it, valamint az ezeket mozgató hidra-
ulikus és elektromos berendezéseket. 
A hajózsilipen át a vízi közlekedés 
várhatóan 2019. június 1-én indulhat 
el, a projektelem teljes befejezése a 
tervek szerint 2019. október 31-én 
történik meg.

A jelenleg futó beruházások közül 
a legnagyobb érdeklődésre számot 
tartó elem a nagyműtárgy-fejlesz-
tési projekt második szakaszában 
megvalósítandó Tassi többfunkci-
ójú vízleeresztő műtárgy építése. 
Az ún. „Büdös-sarok”-ban megépü-
lő műtárgy több különböző üzem-
módban is képes lesz működni. 
Amennyiben az RSD és a Duna víz-
szintje lehetővé teszi a gravitációs 
vízleeresztést a Duna-ágból, a szer-
kezet két turbinája áramot termel, így 
várhatóan fedezni tudja a Kvassay 
és tassi zsilipnél történő szivattyús 
vízpótláshoz szükséges elektromos 
áram költségeit. Magasabb nagy-du-
nai vízállás esetén a műtárgy szivaty-
tyús átemelést fog végezni, mely-
lyel hatékonyabbá válik a Duna-ág 
vizének levezetése – beleértve az 
időnként beérkező nagy mennyiségű 
belvizeket is. Az RSD horgászai-
nak szemszögéből talán a harmadik 

Vízügyi fejlesztések a Duna-ágon
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funkció a legfontosabb: a szerkezet 
ugyanis szükség esetén képes lesz a 
fordított irányú szivattyús vízpótlásra 
is, enyhítve a Duna-ágon az alacso-
nyabb vízállásnál fellépő vízminőségi 
problémákat.

A kivitelezés jelenleg a szerkeze-
tépítés fázisában tart. Megépültek a 
vasbeton résfalak, melyek a vízzáró 
agyagréteget elérve vízmentes mun-
kagödör kiépítését teszik lehetővé. 
A réselés befejeztével megkezdődött 
a szerkezetépítés, a több ezer köbmé-
ter beton és több száz tonna vas beépí-
tése várhatóan ez év végéig tart. Ezzel 
párhuzamosan végzik a műtárgyra 
rákanyarodó új töltés kiépítését, vala-
mint a Büdös-sarok kotrását. Jövő év 
elején kezdődnek a gépészeti munká-
latok (turbinák és kiszolgáló beren-
dezések szerelése, villany- és vízsze-
relés, légtechnika). A 2020. év végi 
indulást három hónapos tesztüzem 
fogja megelőzni.

A Duna-ág vízminőségére néz-
ve fontos fejlesztés a Dél-pesti 
Szennyvíztisztító záportározójá-
nak bővítése, melynek kivitelezése 
várhatóan 2019. év végére lezajlik. 
A tározók kapacitása ezzel mintegy 
duplájára, 3600 m3-ről 7000 m3-re nő, 
vagyis ennyivel több bejövő szeny-
nyvizet képes a rendszer megtartani 
későbbi tisztításra. Ezáltal a hirtelen 
leeső nagy mennyiségű csapadék ese-
tén csökken a Duna-ágba jutó tisztí-
tatlan szennyvíz mennyisége.

Jövőbeli 
fejlesztések

A következő időszak legfonto-
sabb Duna-ági beruházása a Dél-pesti 
szennyvíztisztító vizének Nagy-
Dunába történő átvezetése lesz. Az 
1600 mm átmérőjű, nyomott rendsze-
rű, burkolat-bontás nélkül megépíthető 
csővezeték háromszoros hígításig len-
ne képes elvezetni a szennyvíztisztító-
ból kilépő vizet. A záportározó-kapaci-
tás további bővítésével együtt ez már 
megnyugtató megoldást jelentene az 
RSD vízminőségi problémáira.  

A Ráckevei Duna-ág és mellékága-
inak kotrása évtizedek óta terítéken 
lévő téma. A teljes, 34 millió m3-nyi 
víztérfogat mintegy 30–50%-át kitevő 
iszap eltávolítására lenne szükség, mely-
nek feltétele a Dél-pesti szennyvíztisz-
tító vizének átvezetése a Nagy-Dunába. 

A kotrás megvalósítása tehát csak az 
átvezetés kivitelezése után jöhet szóba.

Fontos feladat lenne a Kvassay-
zsilip vízbetáplálási kapacitásának 
bővítése. A jelenlegi szivattyúk által 
beemelt vízmennyiség a kialakuló 
vízlépcső növekedésével lecsökken, 
kedvezőtlen esetben nem éri el a még 
elégségesnek mondható 12–15 m3/s 
vízmennyiséget, emellett extrém ala-
csony, 80–100 cm alatti nagy-dunai 
vízállás esetén az átemelés nem lehet-
séges. Az új szivattyúnak képesnek 
kell lennie arra, hogy az eddigi leg-
alacsonyabb dunai vízállás 50 cm-rel 

csökkentett értéke és az RSD maximá-
lis üzemi vízszintje (171 cm) közötti 
különbséget áthidalja. A Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság részletes 
terv-variációkkal rendelkezik a kapaci-
tás-növelés tárgyában. A kivitelezésnek 
lendületet adhat a Francia-öböl környé-
kére tervezett evezőspálya és a kapcso-
lódó sportlétesítmények megépítése.

Folyamatban van a Ráckevei 
Duna-ág partvonalának felmérése 
az illegális kisajátítások és a szabály-
talan építmények megszüntetése céljá-
ból, a szabad megközelíthetőség és a 
közösségi jelleg erősítése érdekében. 
A technikai problémák mellett a folya-
matot különböző tulajdonjogi anomá-
liák is nehezítik, melyek feloldásához 
az önkormányzatok és a tulajdonosok 

közreműködésére is 
szükség lenne.

(Forrás: Közép-
Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság)
Béres Attila
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Egyre gyakrabban 
akad horogra 
sebes, fekélyes 
ponty. 
Mi az oka ennek?

Tavasszal szinte mindig jelentkezik 
kisebb-nagyobb egészségügyi prob-
léma a vízterületen. A felmelegedő 
vízben a korábban szerzett sérülések 
(telepítési sérülés, kormorán károko-
zása, vízszennyezés, horgászat) elfe-
kélyesedhetnek, mivel természetes 
táplálék még kevesebb van a vízben. 
A télen legyengült, és még nem kel-
lően megerősödött hal pedig nehezen 
gyógyul, könnyebben megtámadják a 
vízben lévő paraziták.

Vannak olyan helyek, ahova vala-
mi miatt minden évben nagy meny-
nyiségű kisebb ponty áll be. Ezeken 
a környékeken – pl. Taksonyi holtág 
– gyakran jelentkeznek hasonló 
tünetek.

Itt említenénk meg, hogy ha 
valahol tömeges méreten aluli fogás 
jelentkezik, akkor az etikai szabá-
lyok szerint érdemes módszert, vagy 
akár helyet változtatni. Ugyanis 
maga a többszöri kifogás is okozhat 
olyan sérüléseket, amelyek később 
elfekélyesednek.

A nagy testű pontyok 2019. év 
tavaszán tapasztalt elhullását nem 
a fekélyesedés okozza, hanem egy 
országszerte terjedő vírusos megbete-
gedés, mellyel e számunkban részle-
tesen foglalkozunk.

Miért telepít 
a Szövetség 
méreten aluli 
pontyokat?

Az RDHSZ az 1–2 centis ivadéktól a 
több kilós méretig a teljes mérettar-
tományban végzi a pontyok telepíté-
sét. Az évi kb. 200 tonnányi halasítás 

döntő része 2–3 nyaras pontyból tör-
ténik, de gyakran sor kerül egynyaras 
ponty telepítésére is.

A haltermelés költsége a 2. évtől 
kezdve a többszörösére emelkedik, 
vagyis egynyaras pontyból sokkal 
többet lehet telepíteni a rendelkezés-
re álló forrásból. Igaz, hogy a Duna-
ág vízminősége nem a legjobb, de a 
tápanyagokban gazdag vízben a hal 
a tógazdaságokban megszokotthoz 
hasonló ütemben növekszik, további 
költségek nélkül. Ezt a tényt igazolják 
a jelölt halak visszafogási adatai is.

A tógazdasági halak átteltetése a 
költségeken felül komoly egészség-
ügyi kockázatot és logisztikai nehéz-
séget jelent. A téli időszakban történik 
ugyanis a tavak leeresztése, fertőtlení-
tése, karbantartása, ami a benne lévő 
halakkal együtt nem kivitelezhető.

Az alsó szakasz 
telepítési 
helyei közül 
miért a makádi 
Ezüstpartra jut 
a legtöbb hal?

Az Ezüstpartra rendszerint a maká-
di tógazdaságból lehalászott halat 
telepítjük. Ennek a megoldásnak az 

előnye, hogy többnyire nincs szükség 
drága és körülményes teherautós szál-
lításra, hanem a halak kiemelését vég-
ző munkagép a töltés másik oldalán 
szinte azonnal be is helyezi a lehalá-
szott pontyot a Duna-ágba. A dömsödi 
telepítési helyszínre teherautóval kell 
eljuttatni a makádi halat, ami a rácke-
vei hídon át közel 30 km-es kerülőt 
jelent rosszabbnál rosszabb minőségű 
utakon. A szállítás ezen módja jóval 
költségesebb, és felesleges stresz-
sznek, sérülésveszélynek teszi ki a 
halakat.

A közvélekedéssel szemben a 
ponty nem marad a telepítés hely-
színén, hanem csapatokba verődve 
vándorolni kezd, és meglepően nagy 
távolságokat képes megtenni. Ennek 
ellenére – elsősorban az egyesületek 
igényei alapján – a szövetség lehe-
tőségeihez mérten létszámarányosan 
próbálja elosztani a telepített pontyot 
a Duna-ág teljes hosszán. Ezért ha a 
telepített hal nem Makádról, hanem 
valamelyik külső gazdálkodó part-
nerünktől származik, akkor általában 
nem szállítunk az Ezüstpartra. 

Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések

Horgászok, horgászegyesületek fi gyelem!
Megjelent a Sporthorgászat című 
1925–1933. között megjelent folyóirat reprint 
kiadása könyv alakban.

Igazi kuriózum, örökzöld olvasmányokkal a horgászat 
hőskorából és a hajdani egyesületi életről.

Mindössze 200 sorszámozott példányban készült, 
ne maradjon le róla!

Megvásárolható:

a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség székhelyén 
(2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.) 
bruttó 4000 Ft-os fogyasztói áron.
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Kettőezertizenhárom kora tavasza 
óta figyelem meg kizárólag pon-

tyoknál, és azoknál is főleg a nagyobb 
példányoknál a súlyos kopoltyú-
elváltozásokkal járó úgynevezett „koi 
álmos betegség” kórképet, amelyet 
egy 1976-ban Japánban leírt Pox-
vírus okoz. 

Szerencsére ez nem olyan súlyos 
megítélésű kórokozó, mint a beje-
lentendő koi-herpesz (KHV) vírusa, 
de újkeletű megjelenése 2014 óta 
borzolja a tógazdák és a horgászok 
idegeit, mivel – főleg a téli-tavaszi 
időszakban – sokszor a legszebb, 
legnagyobb példányok hullanak el. 
Hetedik éve vizsgálom a pontyra spe-
cifikus betegség járványtanának hazai 
alakulását, de 2019-re gyakorlatilag 
az egész ország szinte valameny-
nyi horgászvize befertőződött ezzel 
a vírussal, amelynek a viszonylag 
gyors terjedése összefügg a fertőzött 
szerelékek használatával, de az eleve 
fertözött halak telepítése is számta-
lanszor előfordulhatott, hiszen a leg-
több ponty adásvétel mögött nincs 
szerződés, vagy alapos megelőző 
vizsgálat: sem az eladó nem tudja mit 
ad el, sem a jószándékú vevő tudatlan 
abban, mit vesz.

A nagyobb biztonsághoz az kel-
lene, hogy kizárólag belföldről 

származó és állatorvostól ellenőr-
zötten egészséges hal kerüljön tele-
pítésre, mert a mai jól lepapírozott 
szállításoknál egyedül a biztonság 
az, ami megkérdőjelezhető. Kerülni 
kellene az étkezési, tisztítási célból 
levágásra importált „plusszos” pon-
tyok telepítését, hiszen azt törvény is 
tiltja! Óvakodjunk a külföldi pontyok 
telepítésétől, és a szállítótól kérjünk 
hiteles igazolást az állomány eredeté-
ről, mert egyébként a jövőben újabb 
kórokozók behurcolása is várható.

Idén március elejétől érkeznek 
hozzám boncolásra nagyobb pon-
tyok, de főleg úgynevezett fenékdö-
gök, amelyek már januárban pusz-
tulhattak el. A kevés, de vizsgálatra 
alkalmasabb frissebb hullából mindig 
a kopoltyúlégzés elégtelenségéből 
következő fulladást állapíthattam 

meg, amely esetekben a fulladáshoz 
az is hozzájárulhatott, hogy a halak 
valamennyi etetőanyagot, takarmányt 
felvehettek, de az emésztéshez ele-
gendő oxigénhez már nem jutottak a 
légzésre alkalmatlan kopoltyú miatt 
(1. kép). Tehát a komolyabb elhullá-
sok kivédéséhez fontos az etetőanyag 
teljes, vagy legalább részleges meg-
vonása. Emésztés nélkül a halak a 
kopoltyújuk lassú regenerációjáig túl-
élnek (2. kép), majd megkezdhetik a 
rendes táplálkozást.

Szólni kell a fertőtlenítés fontos-
ságáról is, mivel nemcsak a paplant, 
meg a szákot kell fertötleníteni, ha 
egy horgász különböző horgászvizek 
között mozog, hanem a szereléket, s 
főleg a horgot és környékét kell hor-
gászat után tiszta alkohollal kezelni 
körülbelül fél percig, de előtte ned-
ves állapotában meg kell tisztogat-
nia vértől és a nyálkától a fertőtle-
nítendő felületet. Elképzelhetetlenül 
sok kórokozó kerülhet a hosszas 
fárasztás alatt a szerelék végére, 
amelyek akár hetekig megőrizhetik 
fertőzőképességüket.

Szóval nincs nagy baj horgász-
vizeinken, csak a túlnépesítésből, 
intenzív horgászati hasznosításból 
következően nagyobb és gyakoribb 
az elhullások száma, mint az a terme-
lő- és tógazdaságokban, vagy érin-
tetlen természetes vizeken korábban 
megszokott volt!

Dr. Baska Ferenc
Állatorvostudományi Egyetem, 

Horgászati Állatorvostan 
Kutatócsoport

Nagy baj van?

2. kép. Idült kopoltyúelváltozás. Csak gyakorlott szemmel vehetők észre  
a proliferatív elváltozások, majd a regenerációs törekvések

1. kép. Heveny kopoltyúelváltozás pontyon. A kopoltyú az elszaporodott hám 
miatt fakó, nyálkával fedett, légzésre alkalmatlan
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Az elmúlt évben ellenőrzött több 
 ezer horgászból 332 fő horgász 

nem tartotta be a horgászati szabá-
lyokat. A halőri ellenőrzések alapján 
a fenti időszakban halvédelmi sza-
bálysértési feljelentést tett a Ráckevei 
Dunaág Horgász Szövetség 332 eset-
ben. Ebből 208 fő feljelentését csak a 
hatóságoknak, 123 fő feljelentését a 
hatóságoknak és horgászegyesületek-
nek egyaránt, 1 fő feljelentését csak 
a horgászegyesületnek továbbítottuk.  

A feljelentések az alábbi elköve-
tett jogsértő cselekmények alapján 
történtek:

1.  halfogásra jogosító okmá-
ny(ok) nélküli horgászatért 
(207 fő), 

2.  megengedettnél több botos 
horgászatért (14 fő),

3.  fogási naplóba kiradírozható, 
kimelegíthető tollal történő 
beírásért (5 fő), 

4.  méreten aluli hal megtartásá-
ért (3 fő),

5.  halgazdálkodási kíméleti, til-
tott területen és tilalom alatti 
horgászatért (47 fő),

6.  a kifogható hal mennyiség 
túllépéséért (3 fő),

7.  őrizetlenül, kivilágítatlanul 
hagyott horgászbotokért (16 fő),

8.  fogási napló nem vezetéséért 
(27 fő),

9.  gereblyézésért (3 fő),
10.  megfogott hal más személy-

nek történő átadásáért (1 fő),
11.  behordásért (1 fő),
12.  dobóhálózásért (2 fő),
13. védett hal megtartásáért (3 fő). 

A szabálysértőkkel szemben ho -
zott hatósági határozatokat az ille-
tékes horgászegyesületeknek továb-
bítjuk megismerés, illetve a további 
eljárás lefolytatása végett. A hivatá-
sos halőröket is minden esetben tájé-
koztatjuk a hozott „ítéletekről”, hogy 
láthassák munkájuk eredményét.  

Megállapítható, hogy 2018. évben 
az őrizetlenül hagyott botok száma 
nagymértékben csökkent.  

A területi halgazdálkodási hatóság 
által alkalmazott hatósági szankció, 
hogy az állami horgászjegy az elkö-
vetés súlyossága arányában vissza-
vonásra kerül, és emellett halvédelmi 
bírsággal is sújtják az elkövetőket. 
A kiszabott halvédelmi bírságok 
10 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjednek. 
Ezek egy része hatósági végrehajtá-
sos szakaszban van, mivel azt többen 

nem fizetik meg. Jelenleg bírósági 
szakaszban több folyamatban lévő 
ügy van.

A Ráckevei Dunaági Horgász 
Szövetségnek csak arról van kimuta-
tása, hogy a szabálysértőket milyen 
összegű pénzbírságra büntetik. 
A hatóságtól nem kapunk visszajel-
zést arra vonatkozóan, hogy a bír-
ságokat milyen eredménnyel tudják 
megfizettetni, illetve végrehajtatni. 
Arról azonban van tudomásunk, hogy 
az így keletkezett állami kintlévősé-
gek behajtása megkezdődött. Ezek 
a bevételek központosított bevéte-

lek, az államkasszát 
gyarapítják.

 Udvari Zsolt
    ügyvezető 

igazgató

A 2018. évi halvédelmi szabálysértések 
kimutatása az RSD-n és mellékvizein

Egy illegális módszerrel akasztott busa a horgász tettenérése után

NYEREMÉNYJÁTÉK
A korábbi szokás szerint Szövetségünk idén is sorsolást bonyolított le a 2018. évben haljelet visszaküldött 
horgászok között.
A szerencsés nyertes – Pilinger István horgásztárs – térítésmentesen kap éves területi jegyet a Ráckevei  
(Soroksári)-Dunára és mellékvizeire.
Kérjük a horgászokat a továbbiakban is kísérjek figyelemmel a jelölt halakat és azok adatait küldjék be 
Szövet ségünk részére.                                                                                                    

RDHSZ Vezetősége
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A Ráckevei Dunaági Horgász 
Szövetség nagypontyvédelmi prog-
ramot indított, melynek célja meg-
őrizni az RSD nagytestű ponty állo-
mányát. Első lépésként 50 darab 
nagytestű, egyedi haljelölő és nyom-
követő rendszerrel ellátott pontyot 
telepítettünk 2019. március 28-án 
az RSD középső és alsó szakaszán. 

Mint ismeretes a Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség saját nemesítésű 
államilag elismert pontyfajtával ren-
delkezik. Az ún. „ráckevei pikkelyes” 
fajta nemzeti kincsünk is egyben. 
Szövetségünk következetesen kizá-
rólag a saját pontyfajtáját tenyészti és 
telepíti horgászvizeibe. A tenyésztési 
munkához hozzátartozik az anyahalak 
tartása, nevelése is. A szaporításhoz 
szükséges anyaállomány fenntartásán 
kívül, néhány éve a Makádi tógazda-
ságban nagyméretű halak nevelését is 

elkezdtük a természetesvízi pontyál-
lományok megerősítése céljából. Az 
állomány döntő része mára már meg-
haladja a 10 kg feletti egyedenkénti 
testtömeget. Az 50 telepített ponty 
piaci értéke mindösszesen 1,75 mil-
lió forint, míg a vonatkozó minisz-
teri rendelet szerinti halgazdálkodási 
értéke ennél jóval nagyobb, mintegy 
7,5 millió forintra tehető, amellyel 
így az RSD-t „gazdagítjuk”.

Az RSD kiemelkedő nagyponty 
állománnyal rendelkezik, és a hor-
gászok körében is egyre népszerűbb 
a nagy pontyok célzott horgásza-
ta, a bojlizás. A horgászvíz halgaz-
dálkodási értékének növelése és a 
nagy pontyokra horgászók támoga-
tása érdekében Szövetségünk dön-
tése szerint most először 25–25 db 
igen nagyméretű ráckevei pikke-
lyest telepítünk, Szigetbecsén és 
Szigetcsépen. A pontyokat egyedileg 

legyártott (kívülről nem látható) 
jelöléssel látjuk el. Ennek célja a 
későbbi nyomonkövetés, elsősor-
ban a jelölt pontyok RSD-ben való 
vándorlási szokásainak megisme-
rése céljából, valamint a haltolva-
jok elleni aktív védelem érdekében. 
Másodsorban szeretnénk kedvezni a 
Duna-ági sporthorgászok számára, 
melynek lényege a nagytestű ponty 
megfogásának élménye és visszaen-
gedése (Catch&Release).

A későbbiekben lehetőségeinkhez 
mérten még tervezünk ilyen nagy-
ponty telepítéseket. Továbbá szervez-
zük a hivatásos halőreink közremű-
ködésével a haljelölés kiterjesztését 

– halfajtól függetlenül 
– valamennyi meg-
fogott és bejelentett 
rekordhal esetében is.

  
Udvari Zsolt

Nagypontyvédelmi program indult  
az RSD-n

Kettő példány a telepített nagypontyok közül, Kocsis László RDHSZ alelnök és Hajlemász Attila RDHSZ elnökségi tag 
kezében
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Nagyarányú kagylópusztulás a 
Ráckevei Duna-ágon 1993. év 

augusztusában volt először.
Az elmúlt években is gyakran 

előfordult kagylópusztulás nem csak 
Ráckevei Duna-ágon. Hasonló jelen-
ség volt megfigyelhető több élő-
vizünkben, így a Balatonon, Tisza-
tóban, Tiszán.

Kagylópusztuláskor fakó narancs-
sárga színű, nagytestű kagylótete-
meket lehetett látni a víz felszínén. 
A kagylótetemek egy része szétnyílt 
kagylóhéjjal együtt úszott. A kagy-
lótestek állománya gázbuborékokat 
tartalmazott. Míg a kagylótetemek 
egymás után jöttek fel a víz felszíné-
re, addig a halak viselkedésükben és 
kapókedvükben nem volt változás. 
A víz kémiai és biológiai minősé-
gében sem volt olyan változás, ami 
indokolta volna a kagylók pusztulá-
sát. Környezeti ártalmakra a kagylók-
nál érzékenyebb rákok sem pusztul-
tak. Másik érdekes megfigyelés volt, 
hogy a pusztulás mindig akkor követ-
kezett be, mikor a Duna-ág vízhőmér-
séklete elérte a 24–26 °C-ot. 

1993-ban a Ráckevei Duna-ágon 
felszínre emelkedett elpusztult kagy-
lók a tavikagyló (Anodonta cygnea) 
fajhoz tartozott. 

Későbbi években az elpusztult 
egyedek nagy része a nagytestű amu-
ri kagyló (Sinanodonta woodiana) 
tetemei voltak. Megállapítható, hogy 
a kagylópusztulások során őshonos 
kagylók teteme nem fordult elő.

Az amuri kagyló nem őshonos a 
Ráckevei Duna-ágban, a távol-keleti 
pontyfélék (amur, fehér busa, pettyes 
busa) 1962-es telepítésekor került 
be a magyarországi vizekbe. Először 
1984-ben írták le jelenlétét hazánk-
ban, a faj eredeti otthona az Amur 
és a Jangce folyó vidéke. Igen gyors 
növekedésű, idegenhonos, inváziós, 
nagytestű kagylófaj. Az amuri kagyló 
ellenálló, széles ökológiai tűrőképes-
ségű faj, veszélyt jelent az őshonos 

hazai kagylófajokra. Azonban vízhő-
mérséklet szempontjából származá-
si helyének következtében már nem 
olyan ellenálló. De hogyan és miért 
történik pusztulásuk, mikor a víz 
hőmérséklete eléri a 24–26 °C-ot? 

A kagylópusztulások során az 
elhullott állatok köpenye és helyen-
ként kopoltyúja is tűszúrásnyi szür-
kés foltokkal volt tele. Az Országos 
Állat egészségügyi Intézet munkatár-
sai megállapították, hogy az elszíne-
ződést vízi atkalárvák és peték töme-
ge okozza. A nagyszámú fiatal vízi 
atkák az Unionicola aculeata nevű 
fajhoz tartoznak.  

Az Országos Állategészségügyi 
Intézet munkatársai által a feltétele-
zett folyamat röviden a következő: 
A nyár folyamán az ivarérett atkák 
lerakják petéiket a kagylókban. Egy 
atkanőstény több száz petét képes 

lerakni egy szaporodási szezon alatt.  
A kagylóban a kirajzó atkalárvák 
keresztül-kasul fúrják a kagyló szö-
veteit szövetroncsolásokat okozva. 
Ezen szövetroncsolásokon megtele-
pedő baktériumok tömege szénhid-
rátbontásukkal gázödémát (szövetek 
közötti gázképződéssel járó bakteri-
ális fertőzés), fehérjebontásuk során 
az izomrostok ellágyulását okozzák. 
Ekkor a zárópánt rugalmas szalag-
ja a teknőket szétnyitja, a bakteriális 
folyamat során keletkező gázok hatá-
sára a narancssárga kagylótest leválva 
a teknőről vagy teknővel együtt víz-
felszínre emelkedik.

Az atka szaporodását segíti a kagy-
lók rendkívül magas száma. A vízhő-
mérséklet és az aktuális időjárás is 
befolyásolja az atkapeték és -lárvák 
fejlődését. Így a kagylópusztulás más-
más időpontban is bekövetkezhet.

Kagylópusztulás okai a Ráckevei 
(Soroksári)-Dunán

Tavikagyló
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Az idei évben is elég korán megjelentek a rekord méretű 
halfogások a Ráckevei (Soroksári)-Dunán.

A legkorábbi rekordfogás egy kapitális fogassüllő volt, 
amely fogásáról már korábbi számunk borítóján is szerepel-
tettünk. Nemes Norbert 2019. január 19-én pergető módszer-
rel, gumihal csalival fogta a 11 030 g tömegű fogassüllőt.

Ragadozó halak közül még balinfogás érkezett Szövet-
ségünkhöz. Tóth Dávid Kálmán 2019. április 3-án fog-
ta pergető módszerrel, tviszter csalival a 4445 g tömegű 
balint.

Megelőzni a kagylópusztulást 
je len legi ismereteink szerint nem 
lehet.

A rothadó kagylótetemek oxi-
gén vonhatnak el és kedveznek a 
Clostridium botulinum baktérium 
által termelt botulinum toxin (beteg-
séget, halált okozó méreg) termelő-
désének. Ezért a vízből az elpusztult 
kagylók eltávolítása mindenképpen 
indokolt. 

Az idegenforgalmi, üdülési, esz-
tétikai szempont miatt is fontos az 
elpusztult állatok eltávolítása.

Jelenleg még számos egyéb ide-
genhonos faj megtelepedésének kor  - 
látja a Duna alacsony téli vízhőmér-
séklete, azonban a globális felmele-
gedés hatására estlegesen bekövet-
kező tartós hőmérséklet-emelkedés 
idővel lehetőséget teremthet új fajok, 
kagylók megjelenésére. 

A megjelenő idegenhonos, invá-
ziós fajok mértéktelen elszaporodása 
őshonos fajok visszaszorulásához, 
eltűnéséhez, a jelenlegi ökoszisz-
témák összetételének, ezen keresz-
tül anyagforgalmának és energia-
áramának jelentős módosulásához 
vezethet.

Szakirodalom

•• Országos Állategészségügyi Inté-
zet (1993): Összefoglaló jelen tés a 
Kis-Dunában bekövetkezett kagy-
lópusztulás okainak vizsgálatáról 

•• Bárdos Gergő, Hubai Katalin 
Eszter, Padisák Judit, Bókony 
Veronika és Balogh Csilla 

(2014): A balatoni amuri kagy-
ló (Sinanodonta woodiana) és a 
kis tavi kagyló (Anodonta anati-
na) szűrésének összehasonlítása. 
A Balaton ökológiája 

•• Magyar Tudományos Akadémia 
honlapja (2016): Vízi atka veszé-
lyezteti az amuri kagylókat 

Kőszeghy Csaba

Amuri kagyló 

RDHSZ rekordlista
(2019. 01. 01–05. 06.)
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Rekordlistánk leggyakoribb hala a ponty. A rekordméretű 
pontyfogások idén már márciusban elkezdődtek. A listára 
eddig összesen 14 db ponty érkezett be.

Odrobina Dániel 2019. március 24-én, saját készítésű boj-
lival, bojlis módszerrel fogta a 19 980 g tömegű pontyot.

Áprilisban a kedvező időjárás hatására dömpingszerűen 
megindult a kapitális méretű pontyok fogása az RSD-n. 
Bán József 24 470 g tömegű pontyát, 2019. április 24-én 
kukoricával csalizva, bojlis módszerrel fogta.

Bán Szabolcs 11 éves gyerekhorgász 20 070 g tömegű 
pontyot fogott édesapja segítségével 2019. április 25-én, 
bojlis módszerrel, kukorica fagyival csalizva.

Besenszki Krisztián 2019. április 19-én főtt öreg kukoricá-
val csalizva fogott 20 000 g tömegű pikkelyest.

Engi Lajos 24 570 g tömegű pontyát 2019. április 19-én, 
bojlis bottal, bojlival csalizva fogta.

Dobler Ferenc 24 550 g tömegű pontyát 2019. április 20-
án, szintén bojlis bottal, bojlival csalizva fogta.
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Gudmann József 22 150 g tömegű hibátlan pikkelyzetű 
pontyot fogott április 28-án, halas pellettel csalizva, fene-
kező módszerrel.

Marek Zenozicka 15 600 g tömegű pontyát 2019. április 
24-én bojlis módszerrel fogta.

Nagy Tamás 2019. április 19-én, saját készítésű bojlival, 
bojlis módszerrel fogta a 24 800 g tömegű pontyot.

Nyers Tamás 16 660 g tömegű pontyot fogott 2019. ápri-
lis 28-án, halibut pellettel csalizva, bojlis módszert alkal- 
mazva.

Szabó Győző 15 500 g tömegű pontyát 2019. április 29-én, 
szintén pellettel fogta.



 

A borítón: Az RDHSZ idén telepített csukái. Fotó: Szendőfi Balázs, kis kép: Ugrai Zoltán

További információ és nevezés:
Web: http://new.magyarhal.hu/Orszagos-Halfozo-Verseny/Orszagos-Halfozo-Verseny-2019

Videó: https://youtu.be/Gj1xQgz3Ias • Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/379859762859287/
MA-HAL • E-mail: iroda@magyarhal.hu • Telefon: 00(36) 1 355 7019  

Személyesen: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2. • Nyitvatartás: H-P 9–15 óra

A Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szer vezet 
(MA-HAL) és a Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség (RDHSZ) 

nevében szeretettel várunk mindenkit hagyomány őrző rendez-
vényünkre, amit immár 45. alkalommal rendezünk meg. 2019. 
augusztus 31-én szombaton Ráckeve ad otthont a ver-
senynek, melyre várjuk tagszervezeteink nevezését is. A ver-
seny  fő  célja  a  halételek  népszerűsítése,  a  látogatók  ingyen 
megkóstolhatják  a  versenyzők  által  készített  remekműveket. 
A halas ételeken kívül kulturális, zenei és gyermekprogramok 
várják a kedves érdeklődőket!
Időpont: 2019. augusztus 31. (szombat)
Helyszín: Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand
Nevezési határidő: 2019. augusztus 21.
Nevezési díj:

••   Egy halétel készítése/nevezése esetén: 9 000 Ft/csapat
••   Két halétel készítése/nevezése esetén: 12 000 Ft/csapat

 Fizetés: átutalással a MA-HAL bankszámlájára: K&H Bank: 
10402166–21617687–00000000

VERSENYSZABÁLYZAT
A  versenyt  nyílt  bajnokságként  hirdetjük  meg,  mindenki  részt 
vehet, aki a versenyszabályzatot elfogadja. A szabadtéren meg-
rendezett verseny célja a halételek, illetve a halgazdálkodás 
népszerűsítése. Ennek érdekében a látogatók ingyenesen meg-
kóstolhatják a versenyzők által készített ételeket, amihez a ver-
senyzőknek kell biztosítani legalább 20 kóstoló adagot ételenként 
(a  kóstoló  edényeket  a MA-HAL  biztosítja). A  belépés  díjtalan!

Hagyományőrző rendezvényünkön versenyzőink 4 kate-
góriában mérhetik össze halfőző tudományukat:

1. Dunai jellegű halászlé
2. Tisza-Körösi jellegű halászlé
3. Afrikai harcsa különlegességek
4. Egyéb halétel
Egy  versenyző  csapat  maximum  2  kategóriában  készít-

het  ételt!  A  versenyben  csak  a  helyszínen  készített  ételek 
ver senyezhetnek!

 A nevezési díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
•• főzőhely, parti-sátor, 2 db sörpad 1 db asztal
•• főzött ételenként 4 db kb. 1,5 kg-os ponty, az afrikai 

harcsa különlegességek kategória esetén 3 db kb.  
1,5 kg-os afrikai harcsa

•• 20 db kóstoló edény és evőeszköz, ételenként  
2 kg kenyér

•• ivóvíz, szemeteszsák

A versenyzőnek kell gondoskodnia a következőkről:
•• bográcsállvány, bogrács,
•• konyhai eszközök, adalékanyagok (fűszerek, kéziszer-

számok, vágódeszka, edények, tálca, tányér a zsűrinek 
leadott ételhez stb.)

•• az „Egyéb halétel” kategória versenyzői, ha nem ponty-
ból  készítik  az  ételeiket,  a  kóstoltatáshoz  szükséges 
többlet halról is önmaguknak kell gondoskodniuk.

•• a jogszabályi előírásoknak megfelelő gázpalack égővel. 
A FATÜZELÉS TILOS!

 Az elkészült ételeket a kapott sorszámmal 12:00 és 13:30 
óra  között  lehet  leadni  a  zsűri  sátornál,  amiket  kategórián-
ként  3+1  főből  álló  zsűri  pontozz az alábbi  szempontok  sze-
rint: megjelenés  (szín, küllem,  illat),  íz,  zamat,  konzisztencia. 
A pontszámok alapján minden elkészült étel arany, ezüst 
vagy  bronzminősítést  (fokozatot)  kap.  Maximális  pontszám: 
100 pont. 86–100 pont között arany fokozat, 71–85 pont között 
ezüst fokozat 50–70 pont között bronz fokozat.

 Díjazás: Minden kategória első három helyezettje (a leg-
magasabb  pontszámot  elért  versenyzők)  értékes  tárgynye-
reményben  részesül.  Minden  fokozatba  sorolt  étel  készítő-
je  oklevelet  és  az  alkalomra  címkézett  bort  kap  ajándékba. 
Az  abszolút  győztes  egy  évre  hazaviheti  „Az  ország  legjobb 
halfőzője” vándorserleget és elnyeri az ezzel járó fődíjat.

  A regisztráció alkalmával a versenyzők egy borítékot húz-
nak, amelyben két egyforma, mások által nem ismert azonosí-
tószámot kapnak ételenként. Az egyiket a versenyző magánál 
tartja az eredményhirdetésig, a másikat az elkészült étel mellé 
helyezi és leadja a zsűrizéshez. Az eredményhirdetés az azo-
nosítószámok alapján történik.

 A regisztráció 8:00 órakor nyit, a kijelölt főzőhelyeket csak 
sikeres regisztráció után lehet elfoglalni, ezután történik a 
MA-HAL által biztosított hal kiosztása.

 Minden csapatnak ajánlott nevet választani, és javasoljuk 
az egységes megjelenést (póló/kötény stb.) a 45. Halfőző ver-
seny alatt, beleértve a díjkiosztó ünnepséget is.

 A 45. Országos Halfőző Verseny ideje alatt a verseny-
ző csapatok szervezetekre/vállalkozásokra, haltermékekre és 
a  halfogyasztás  ösztönzésére  utaló  reklámanyagokat  térítés-
mentesen  helyezhetnek  el  a  részükre  elkülönített  területen.

 A  verseny  ideje  alatt  a  következőket  biztosítja  a  rende-
zőség: WC/toalett;  orvosi  ügyelet;  tűzoltó  ügyelet;  rendvéde-
lem;  színpad;  kulturális  program;  parkolóhely.  A  versenyen, 
illetve a rendezvényen fénykép és videó felvételek fognak 
készülni,  amelyeken  a  résztvevők  is  szerepelhetnek,  ezért 
amennyiben valaki/valakik nem szeretnék, hogy ez nyilváno-
san  is  elérhető  legyen,  kérjük,  jelezze  azt  a  nevezési  lapon. 
A  főzőhelyek  száma  korlátozott,  azok  kimerülése  esetén 
a  regisztráció  lezárul!  A  programváltozás  jogát  fenntartjuk!

Országos Halfőző Verseny 2019 A kapitális pontyok fogása május elején még inkább bein-
dult a frontok hatására. 

Jankovics Ferenc 2019. május 2-án bojlis módszer bojli csa-
lival 28 950 g tömegű hibátlan ráckevei pikkelyest fogott.

Bánhunyadi Zsolt 24 400 g tömegű pontyát 2019. május 
5-én bojlis módszerrel bojli csalival, esőben fogta.

Kenesei Ferenc szintén bojlis módszerrel fogott 14 000 g 
tömegű pontyot 2019. május 5-én.

A nem kimondottan magas hőmérséklet ellenére az amur-
fogások is elkezdődtek. Eddig 2 db érkezett be. 

Paducz Gergő a 24 200 g tömegű amurt, 2019. május 04-én 
bojlis bottal, öreg főtt kukorica csalival szakadó esőben 
fogta.

Pápai Ferenc 17 870 g tömegű amurját, 2019. május 1-én 
fogta, szintén öreg kukoricával etetve, de tigrismogyoró 
csalival fogta.

Ugrai Zoltán – Udvari Zsolt 
(RDHSZ)
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2019. évi 2. szám (NYÁR) INGYENES

Patay László 1982-es festménye a régi ráckevei halkeltetőben készült, 
a halat tartó alak maga a művész 

(Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség tulajdona, fotó: Udvari Zsolt)

Tavaszi pontytelepítések – 2. oldal

Vízügyi fejlesztések 
        a Duna-ágon – 6. oldal

Nagy baj van? – 
10. oldal

Gyakran ismételt kérdések – 9. oldal

A kagylópusztulás okai – 13. oldal




