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Halkísérő? Az meg miféle új módi? Ki 
és minek kísérgetné a halat? Ilyen és 

hasonló kérdések merültek fel bennem, 
amikor először olvastam ezt a kifeje-
zést az RDHSZ weboldalán. Valamikor 
a tavalyi év közepén szemembe ötlött 
egy cikk, miszerint a szövetség halkísérő 
munkatársakat keres évi 6–7 alkalomra, 
társadalmi munkában.

Ez rendkívül kíváncsivá tett, így fel-
hívtam a megadott telefonszámot, ahol 
a halkísérést végző Munkacsoport veze-
tőjével beszéltem. Elmondta, hogy vagy 
másfél évtizede felütötte a fejét egy 
szóbeszéd a horgászok közt, miszerint a 
telepítésre „ítélt” halak egy része nem a 
Dunába, hanem csarnokba, piacra, ven-
déglőkbe kerül. Az akkori Felügyelő 
Bizott ság vállalta, hogy megszervez egy 
munkacsoportot feddhetetlen horgászok-
ból, akik a lehalászástól a Dunába kerü-
lésig kísérik a halszállítmányt. Ebbe a 
csoportba jelentkeztem, ami a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy szemmel kell tartani, 
kísérni kell a telepítendő halakat a leha-
lászástól egészen a Dunába engedésig.

Nekem megtetszett ez a munka, 
egyébként sem láttam még élőben leha-
lászást, az az évi néhány nap pedig nem 
okoz problémát. Majd ha kell, elvonom 
a horgászattól az erre fordított időmet. 
Úgyis annyi halat fogok látni a munka 

során, amennyit előtte sohasem és lega-
lább lesz még egy dolog, amit lehúzha-
tok a bakancslistámról. Na jó, nincs is 
bakancslistám, és ha lenne, akkor sem 
lehetne rajta, mivel ezelőtt még csak nem 
is hallottam ilyen munkakörről.

Szóval jelentkeztem halkísérőnek. 
Némi megbeszélés, egyeztetés után elfo-
gadták a jelentkezésemet és immár a 
munkacsoport teljes jogú tagja lettem. Az 
első munkanapom október közepére, a 
szövetség őszi nagytelepítésének idejére 
esett. A továbbiakban megpróbálok egy 

teljes körű képet alkotni a lehalászás és 
telepítés menetéről.

A munkára reggel nyolckor kel-
lett jelentkeznem a makádi halastavak 
halőrházánál. Itt már egy kisebb csapat 
gyülekezett, mire odaértem. Ők voltak a 
halászok és az egyik halkísérő kollégám. 
Rövid bemutatkozás és beszélgetés után 
elindultunk a munka helyszínére. A halá-
szok egy részét már ismertem, mert töb-
ben a szövetség halőrei voltak. A hely-
színen megismerkedtem a halászati 
ágazatvezetővel és még néhány emberrel.

A munka már napokkal előbb, a 
halastavak leengedésével elkezdődött. 
Ilyenkor a víz a halakkal együtt egy kibe-

A halkísérő
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Tavaly kezdődött. Szörnyülködve látom, hogy a kopasz, hur-
kás tarkójú, nem túl definiált ötvenes bicepszű sporttárs tolja 

talicskában a rossz hűtőszekrényét, át a töltésen és portájától kb. 
30 méterre leborítja a vetés szélébe (ott már nem látja, ergo nem 
zavarja). Az ember a családjára gondol és inkább nem megy oda 
szólni. Bő fél év telt el azóta, és a hűtő még mindig ott éktelenke-
dik, immár kibelezve, nem túl szép látvány. Az elkövető a töltés 
innenső oldalán pöffeszkedik, azóta már a gyönyörű parti fűzfá-
ját is kivágta, nádasát üti-vágja, és az utolsó négyzetméter gyepet 
is felszámolta a telkén, hogy térkövet tegyen a helyére. És még 
csodálkozunk, hogy nincs természetes halszaporulat?! Inkább 
nem kezdek bele egy tudományos monológba a fűzfa gyökeréről, 
mint természetes ívási aljzatról. Tengermély a sötétség… 

A másik történet egy szemétszedési akciónk kapcsán esett 
meg. Miután köbméterszám szedjük össze a horgászok szeme-
tét (igen, a horgászokét, mert ugye az etetőanyagos zacskót és 
a csontisdobozt nem a kiránduló hagyja ott) a csatornaparton, 
megszólal a hivatásos halőr kolléga mellettem: „Szent László 

törvényeit kéne visszavezetni, és az ilyen szemetelőt nyilváno-
san megfosztani egy-két kiálló testrészétől. Talán abból értene.” 
Hümmögök az orrom alá valamit a nem igazán EU konform 
kijelentésre, de a lelkem mélyén valahol tudok azonosulni vele. 

Az új típusú koronavírus sok mindent bebizonyított szá-
munkra, a levegő- és vízminőségünk hosszú évtizedek óta nem 
volt olyan jó, mint a járvány időszaka alatt, bezárult az arktiszi 
ózonlyuk, a Föld hihetetlen regenerálódó képességéről tett tanú-
bizonyságot, talán még van remény…

A vízparton keletkező szemetünket mindig szedjük össze 
(nem baj, ha kicsit többet), vigyük haza magunkkal és ott dobjuk 
ki! Az állami, önkormányzati telkekre, urambocsá a termőföld-

re lerakott szemét nem fog onnan magá-
tól eltűnni, az is a mi kontónkra megy!  
Kedves Sporttársak, ébredjünk!

 Udvari Zsolt
főszerkesztő

A kibelezett hűtőszekrény és egyéb morgolódásaim…

Lehalászás a halágyban Folytatás a 2. oldalon
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tonozott csatornába, úgynevezett külső 
hal ágyba folyik, majd innen egy ráccsal 
ellátott zsilipen keresztül megy a Dunába. 
A telepítés és a mi munkánk azzal kez-
dődik, hogy a halászok egy húzóhálóval 
végighúzzák ezt a betonteknőt, majd az 
egyik sarkában rögzítik a hálót, amiben 
ilyenkor már nyüzsögnek a halak.

A megfelelő mennyiségű oxigén biz-
tosítására egy úszó levegőztető készü-
léket tolnak a háló mellé és bekapcsol-
ják. Ha szükséges, kisegítésként még 
egy benzinmotoros szivattyút is üzem-
be helyeznek. A teknő sarkában áll egy 
traktor, amihez egy markoló szerkezet 
van kapcsolva, csak kanál helyett jókora 
merítőháló van a végén. Ezzel a merítővel 
szedik ki a halakat és egy válogatóasztal-

ra teszik őket. A merítőhálóval, melynek 
az alja egy kötél meghúzásával nyitható, 
nagyjából 100–150 kiló halat emelnek 
ki egy merítéssel. A válogatóasztal egy 
vályúszerű csúszda, amit a halászok kör-
beállnak, és kezdődik a móka. Minden 
oda nem illő halat kiszednek a pontyok 
közül és a válogatóasztal körüli tartá-
lyokba, konténerekbe kerülnek fajtától, 
mérettől függően.

Az immár válogatott halakat az asztal 
végén lévő ajtón keresztül egy műanyag 

kosárba eresztik. A kosárba kb. 30-40 kg 
hal fér. Ezt két ember felhelyezi egy mér-
legre, a halászati ágazatvezető feljegyzi a 
súlyt, majd egy hordozható lépcsőn felvi-
szik a teherautó platójára. Ott másik két 
ember átveszi tőlük és beleborítja a szállító-
tartályokba. A munka így folytatódik, amíg 
a teherautóra fel nem kerül a megfelelő 
mennyiség. Ez a nagyobbik, négytartályos 
teherautó esetén 30 mázsa körül volt.

Én ennek a járműnek, illetve a rajta 
lévő halaknak lettem a kísérője. A gép-
kocsivezető ellenőrizte az oxigénellá-
tást, én megkaptam az ágazatvezetőtől 
a dokumentumokat (szállítólevél, vízi-
állat-egészségőri igazolás, helyszíni 
haltelepítési jegyzőkönyv), elmond-
ták a telepítés helyét és indulhattunk. 
Egyébként a gépkocsivezető egyben 
halászmester is, így sok új dolgot tanul-
tam/hallottam tőle. A cél az M0 hídja 
alatti szakasz volt Dunaharasztinál. Itt 
már várt minket egy helyi halőr, aki 
biztosította a helyszínt és segített a 
leengedésben, majd a jegyzőkönyv alá-
írásával igazolta a telepítés megtörtén-
tét. Ezt egyébként az ott lévő horgászok 
közül is aláírták páran.

Maga a telepítés nem túl látványos 
és elég gyorsan zajlik. Egy alumínium 
lemezből készült csőcsonkot illesztünk 
a tartályra, erre a csonkra egy 10–15 
m hosszú, hajlékony PVC ponyvá-
ból készült cső van rögzítve, aminek a 
végét belelógatjuk a vízbe. Itt csak arra 
kell ügyelni, hogy csavarodásmentesen 
vezessük végig a csövet és mindig beleér-
jen a vízbe. Kövekre, partra tilos engedni 
a halat! Ilyen esetben, pl. alacsony vízál-
lásnál, másik telepítési helyet kell válasz-
tanunk.

Amikor minden kész, a halászmester 
kinyitja a tartály alsó ajtaját és a kizúdu-
ló vízzel együtt a halak is végigcsúsznak 
a csövön, egyenesen az új helyükre. Ezt 
megismételjük még háromszor a többi 
tartállyal, aláíratom a papírt és mehetünk 
vissza. Állítólag panaszkodtak néhányan, 
hogy a zárt cső miatt nem látják a tele-
pített halakat. Ez valóban így van, de a 
biztonságos és könnyebb telepítés miatt 
belátható, hogy ez a módszer jobb, mint 
egy nyitott csúszda. Egyébként a megza-

A válogatás

A válogatás Pontyok a kosárban

A halkísérő
Az 1. oldal folytatása

A levegőztető



3ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

varodott pontyok egy része simán kiúszik 
a partra, nem győztük visszaterelgetni 
őket. Ekkor azért láthatók, fotózhatók.

A halak leengedése után visszatértünk 
Makádra. Itt a halőrháznál lévő tóból 
benzinmotoros szivattyúval megtöltöttük 
a tartályokat vízzel, majd továbbmen-
tünk a lehalászás helyszínére és a halá-
szok ismét megrakták a járgányt. Mivel 
közben dél lett, ebédszünet következett. 
Ezután csak egy rövid kanyart tettünk, 
a halastóval szemközt lévő Ezüstpartra. 
Ennek egy filmforgatás volt az oka. Egy 
drónnal lefilmezték az egész telepítés 

menetét, a lehalászástól a telepítésig és a 
dokumentumok aláírásáig.

A következő kanyart az immár szoká-
sos rutin szerint ismét az M0 hídja alá tet-
tük, és ezzel vége is lett a napnak. Való-
jában a hal is kifogyott a hálóból, mert 
rajtunk kívül még két másik teherautóval 
is hordták belőle, bár ezek kisebb, két tar-
tályos járművek voltak.

A halak szépek, egészségesek vol-
tak, sérülésnek, fertőzésnek nyoma sem 
volt rajtuk. A felső tavakból szinte teljes 
mennyiségben fogható méretű pontyok 
kerültek telepítésre, sok volt közöttük 

a 1,5-2 kilós példány. Az alsókban már 
azért több volt a méreten aluli, de azok 
is szépek voltak. A halászati ágazatveze-
tő szerint 80/20% volt az arány a fogható 
méretűek javára.

Tehát így zajlik a halkísérő egy napja. 
Nincs itt semmi varázslat, amit a tónál fel-

raktak, az a Duna-ágba 
bele is kerül.

Márton Béla 
http://www.pumpili.hu

Telepítés az M0 híd alatt A dokumentumok

Mikus Károly a Csepel Autó Horgász 
Egyesület néven létrehozott, – jogutód-
ként  jelenlegi egyesületünk, a Csepel- 
sziget Horgász Egyesület megálmodó 
alapító tagja volt 1950-ben. A horgászs-
portban eltöltött közel hét évtizedes, 
maradandó és alkotó évek teremtették 
meg egyesületünk jelenét, a fiatalok 
horgászsport és a természet iránti, sze-
retetét, nekünk pedig ikonikus alakja 
példaértékű volt és mindig is az lesz 
mindennapi munkánkban. Az elmúlt 
évtizedek alatt ciklusokat átívelő egye-
sületi elnökként a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetségnél is 
képviselte egyesületét. Az egyesület elnöki tevékenységét és azt 
megelőzően a Felügyelő Bizottsági vezetői munkája mind-mind 
az egyesületi életet, a horgászsportot, a horgászemberek érdekeit 
szolgálta. Keze alatt és tanítása révén több generáció került 
ki horgászvezetőként, Karcsi bácsi tanított, nevelt sokun-
kat kitűnően. Nem felejtjük! Magas szakmai igényességgel, 
mindig kellő lojalitással, de kellő következetességgel vég-
zett áldozatos tanító munkáját köszönjük! Mint az egyesület 

Tiszteletbeli Elnöke és tagja tanácsai 
mindannyiunk számára irány és érték-
adó volt és lesz. 87 évesen, hajlott 
kora ellenére még részt vett a közös-
ségi – számára elérhető és művelhető 
– tevékenységekben. A 2019. május 
11-i RDHSZ Küldöttgyűlésén a Szö-
vetség tagszervezetében nyilvántar-
tott sporthorgásznak járó „A Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetségért” kitün-
tető plakettet és oklevelet – nem szá-
mítván rá – meghatódottan vette át  
Dr. Molnár Pál elnöktől. Az azt követő 

gratulációkat könnyes szemmel fogadta. Olyan ember volt ő, 
aki nemcsak maga, hanem mások javára is élt. Az egyesületünk 
fejlődéséért, jó hírének terjesztéséért végzett áldozatos tevé-
kenységét külön is nagyra értékeljük. A „buszmegálló” (tópar-
ti telked) egy olyan hátrahagyott nemes örökség Tőled, amely 
mindnyájunk emlékezetébe beleégette megbecsülésedet!

Mikus Károly, mindnyájunk Karcsi bácsija nyugodj 
békében! Emléked és munkásságod velünk él tovább.

Csepel-sziget Horgász Egyesület

A Csepel-sziget Horgász Egyesület tagjai és horgász barátai  
a közös gyász óráiban emlékeznek elhunyt sporttársukra, igaz barátukra,  

Karcsi bácsira
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Az algák (más néven moszatok) a vízi 
életközösségek nélkülözhetetlen ele-

mei, a földi élet evolúciója során ezek a 
parányi élőlények teremtették meg oxi-
géntermelésükkel a magasabb rendű élet 
alapjait. Az algák lehetnek egysejtűek 
vagy többsejtűek, bizonyos fajoknál a sej-
tek összeállnak, nagyobb kiterjedésű tár-
sulásokat (ún. lazább kolóniákat, szabá-
lyosabb felépítésű cönóbiumokat) vagy 
fonalakat alkotva. Míg az egyetlen apró 
sejt pár mikrométeres nagyságú, és csak 
mikroszkópban látható, az összeállt sejtek 
akár szabad szemmel is láthatóak lesznek.

Ökológiai szerepük jelentős és a 
Ráckevei Duna-ág ökológiai rendszeré-
ben is nélkülözhetetlenek:
 – a tápláléklánc termelői szintjét alkot-

ják, táplálékul szolgálnak sok egy-
sejtű és többsejtű állatnak (például a 
busának és amurnak), és felelősek a 
vizek oxigénháztartásának szabályo-
zásáért

 – A moszatok fotoszintézisük során 
szén-dioxidból és vízből a napfény 
segítségével állítják elő saját szerves 
anyagaikat, és mindeközben oxigént 
termelnek. 
Ez a Föld egyik legfontosabb bioké-

miai folyamata, a fotoszintézis! 
Az oxigéntermelő tulajdonságuk 

mellett a moszatok „lélegeznek” is, 
sejten belüli biokémiai oxidációs folya - 

mataikhoz külső oxigénre van szüksé-
gük, így este a sötétben, amikor nap-
fény hiányában gátolt a fotoszintézis, 
a szén-dioxid termelés kerül túlsúlyba.

Ennek következménye, hogy szélcsen-
des időben, amikor a víz a keveredés hiá-
nya miatt nem frissül, és nem egyenlítődik 
ki az oxigén-ellátottság az egyes vízterek 
között, a reggeli órákra oxigénhiányos 
állapotok alakulnak ki. Ez veszélyezteti 
az apró állatállományt és azzal táplálko-
zó halállományt, ekkor láthatjuk, ahogy 
pipálnak a halak.

A felszíni vizekbe a kommunális és 

ipari szennyvizekkel, a szerves- és műt-
rágyák bemosódásával bejutó növényi 
tápanyagok (a foszfor és nitrogén) a ben-
nük élő növények és algák szaporodását 
serkentik. Ennek következtében a termé-
szetes és mesterséges tavak, lassú folyású 
vízfolyások – amilyen a csodálatos Rác-
kevei (Soroksári)-Dunánk is – esetében a 
vízben lebegő, planktonikus algák túlzott 
mértékű elszaporodása okozza a gondot. 

Az algák túlzott mértékű elszaporo-
dása jelentős ökológiai kockázattal jár 
és számos emberi vízhasználatot megne-
hezít vagy akár lehetetlenné tesz. Gon-
doljunk csak a halastavi vízellátásra, az 
öntözésre, vagy a fürdésre.  

Az erősen algásodott felszíni vízben 
csak a felső, az egész víztömeghez képest 
elhanyagolhatóan vékony vízrétegbe jut 

le fény, az algák szaporodását és fotoszin-
tézisét ekkor már nem a két leggyakoribb 
limitáló tápelem a nitrogén vagy a fosz-
for, hanem a fény korlátozza. 

Az eutrofizáció során nemcsak az 
algák tömege növekszik, hanem megvál-
tozik az egész felszíni víz élővilága, sőt a 
víz, az üledék kémiai és fizikai tulajdon-
ságai is megváltoznak.

Az algaprodukciót befolyásoló táp-
anya gok a Duna-folyamban és a Rác-
kevei Duna-ágban nagy feleslegben 
vannak. Ezért az algák szaporodása a 
víz hőmérsékletétől és fényellátottságá-
tól függ elsősorban. A Ráckevei Duna-
ág felső szakaszán az algaprodukciót a 
Nagy-Duna vízjárása és ezzel szerves 
összefüggésben a Ráckevei Duna-ágba 
bejutó lebegtetett hordalék mennyisé-
ge jelentősen befolyásolja. Áradáskor 
az algaszaporodás visszaesik, ez azzal 
magyarázható, hogy egyrészt a víz 
fényáteresztő képessége csökken, más-
részt a lebegtetett részecskék az algák-
nak ütközve pusztítják sejtjeiket. Tartó-
san alacsony vízállás esetén a betáplált 
víz sebessége és mennyisége jelentősen 
csökken így a lebegtetett hordalék 
nagy része a felső 10 km-es szakaszon 
kiülepszik, ez nyáron a középső és alsó 
szakaszon (Ráckeve alatt a Tassi-zsili-
pig) kedvez az algák szaporodásának. 
Ennek tudható be, hogy az algák meny-
nyisége Ráckevénél és Tassnál a legna-
gyobb.

Eudorina elegans

Forrás:http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Chlorophyta/
Eudorina/elegans/sp_14.jpg

Az algák szerepe, ökológiája  
a Ráckevei (Soroksári)-Dunán

Eudorina elegans
Forrás:http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Chlorophyta/Eudorina/elegans/sp_14.jpg

Scenedesmus acuminatus
forrás:https://alchetron.com/cdn/
scenedesmus-b705b93b-ffe3-4f0e-90f4-
7d2f2ea0b76-resize-750.jpg
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A nyári hosszantartó kánikulában az 
algák túlszaporodnak, egyes esetekben 
olyan tömegben, hogy a víz felszínén lát-
hatóvá válik az algabiomassza1, a vízfel-
szín erős zöld színe2 a zöldalgák okozta, 
ún. „vízvirágzásra” utal. Az algaszapo-
rodás gyakran ismétlődve szabályosan 
egymást követve következik be, ami tiszta 
és zavaros vizet okoz váltakozva. 

Az algák túlszaporodásakor nappal 
igen intenzív az oxigéntermelés, éjjel a 
sötétben viszont éppúgy oxigént fogyasz-
tanak, mint bármelyik élőlény. Kedve-
zőtlen hidrometeorológiai viszonyok 
között reggelre oxigénhiány léphet fel. 
Algák túlszaporodáskor az alga biomasz-
sza leárnyékolja a vízfelszínt, a fény leju-
tását korlátozva az alsóbb vízrétegekbe, 
ez pedig gátolja az ottani fotoszintézist, 
és így több oxigén fogy, mint amennyit 
az algák fotoszintézise termel. Túlsúlyba 
kerülnek az oxigénigényes lebontó folya-
matok, aminek következtében tovább 
csökken az oldott oxigén és növekszik 
az ammóniumion mennyisége. A ked-
vezőtlen folyamatok együttes hatására 
vízminőség-romlás lép fel. Ezek a folya-
matok már többször okoztak apróállat- és 
halállomány pusztulást a hazai felszíni 
vizekben. A Ráckevei Duna-ágban ilyen 
jellegű pusztulás időnként az erősen feli-
szaposodott sekélyebb mellékágakban, 
illetve a hókonyokban fordul elő. 

Ezért nagyon fontos, hogy folyama-
tos legyen a vízutánpótlás és vízáramlás 
fenntartása, valamint a magas tápanyag-

tartalmú lakossági szennyvizek megfelelő 
tisztása és kivezetése a Ráckevei Duna-ág 
vízgyűjtő területéről.

Szakirodalom

 • Dr. Felföldy Lajos: A vizek környe-
zettana

 • Mitterstiller József: A halasvízről hor-
gászoknak

 • Kőszeghy Csaba: A Ráckevei-Sorok-
sári Duna-ág vízminőségének aktuális 
problémái a harmadik évezred küszö-
bén (szakdolgozat)

Barreto Sára – 
Kőszeghy Csaba

RDHSZ  
Környezetvédelmi 

Bizottság

Actinastrum hantzschii és Pediastrum gracillimum  
Forrás: http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Chlorophyta/Actinastrum/hantzschii_f8.jpg https://www.inaturalist.org/
taxa/471254-Pediastrum-gracillimum

Mindannyian nehéz időket 
élünk át ezekben a hetekben. 

Vonatkozik ez a horgászokra és 
a vizeink biztonságára, 24 órában 
vigyázókra egyaránt.

Van amikor nem elég a szép 
szó. Van, amikor elszabadulnak az 
indulatok... Van amikor az elkö-
vető mindent megpróbál, hogy 
kivonja magát az intézkedés alól. 
És sajnos van olyan, amikor az 
elkövető attól sem retten meg, 
hogy erőszakot alkalmazva, meg-
támadja a halőrt. Ez történt 2020. 03. 21-én is, amikor a szolgálatban lévő halőri 
járőr egyik – persze az idősebbik – tagját érte fizikai támadás egy antiszociálisan 
viselkedő horgásztól, aki egyszerűen felrúgta az őt igazoltatni kívánó kollégánkat.

Szerencsére a rendészeti kiképzésen tanultak nem voltak hiába valóak! Kollé gáink 
testi kényszer szakszerű alkalmazásával meg tudták fékezni a megvadult horgászt. 
Sikerült úgy befejezni az intézkedést, hogy sem kollégáinknak sem 
elkövetőnek nem esett komolyabb baja, sérülése. Visszatartva a 
cseppet sem együttműködő sporttársat a rendőri járőr megérkezé-
séig, meg tudták indítani a halvédelmi eljárást az egyébként okmá-
nyokkal rendelkező, ám tilosban járó horgász ellen.

Szerencsére ez nem gyakori esemény, de kollégáink bátran 
helyt álltak. Ezért mindketten ügyvezető igazgatói dicséretben 
részesültek melyhez gratulálunk!

Pfeifer Rikárd 
halőrzési ágazatvezető

1Biológiai úton létrejövő szervesanyag-tömeg.
2A zöldmoszatok élénk, zöld színét legfőbb szín-
anya guk, a klorofill okozza, mely nélkülözhetetlen 
a fotoszintézisükhöz.

Elismerés hivatásos halőreinknek

Lőrinczi Ferenc és Gönci György
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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
teljes vertikumú haltermelést (kelte-

tőházi szaporítás, ivadéknevelés, két- ill. 
háromnyaras nevelés) végez a saját tulaj-
donában, valamint használatában lévő 
haltermelési létesítményeken (Ráckeve 
– halkeltető állomás, Szigetbecse – iva-
déknevelő telep, Makád és Dömsöd – 
tógazdaság). A 2019. év legjelentősebb 
eseménye volt a Dömsödi Tógazdaság 
megvásárlása. Szövetségünk 2020 ápri-
lisában újabb mérföldkőhöz érkezett az 
önellátásra történő berendezkedés útján: 
a haltermelési ágazatnak egy lánctalpas 
kotrógépet sikerült beszereznie. 

A halastavi munkavégzéshez szük-
séges gépek nemcsak a takarmány kijut-
tatására (siló, rakodógép, etetőhajó), 
és a halak kihelyezésére, lehalászatára 
(szivattyúk, halszállító járművek) korlá-
tozódnak, hanem a halastavi környezet 
fenntartására, állagmegóvására is. 

A halastavak típusától függően a leg-
fontosabb a (belső, külső) halágyak, leha-
lászóhelyek iszapmentesítése, a töltések, 
gátak vízmegtartó képességének fenntar-
tása, valamint az elöregedett halastavak-
nál az iszapkotrás és a vízi, parti növény-
zet eltávolítása. A klasszikus értelemben 
vett tóépítéshez használatos géptípusok 
kellenek a halastavak helyreállításához 
is. E munkák elvégzéséhez népszerűek 
a forgó kotrók, és természetesen minél 
hosszabb a gém annál messzebbről lehet 
az iszapot kitermelni. A lánctalp pedig 
akkor fontos, ha a töltésről nem lehet a 

munkát elvégezni. Amennyiben erősen 
iszapos tómederbe kell leállni, ott már 
a lánctalp szélességét kell növelni (ún. 
mocsárjáró talp). 

A Ráckevei Dunaági Horgász Szö-
vetség beszerzéseihez kapcsolódóan 
már hosszú ideje napirenden van kotró-
gép beszerzése, a halastavak karbantar-
tási munkáinak elvégzésére. Több mint 
egy éves, alapos előkészítő munka után 
sikerült olyan paraméterekkel rendel-
kező használt kotrógépet beszereznünk, 
amely a Szövetségünk haltermelési rend-

szerében elvégzendő munkák megvaló-
sításához optimálisan megfelel és Szö-
vetségünk Elnökségének elvárásainkhoz 
is igazodik. A kotrógép hosszú gémmel 
és rézsűkanállal rendelkezik, speciá-
lis mocsárjáró talpa és láncszerkezete 
van, és magyarországi márkaszerviznél 
rendszeresen karbantartott. A Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetség Elnöksége 
az E. 29/2020. (04. 06.) sz. határozatá-
ban egyhangú, tizenegy igen szavazattal 
úgy döntött – figyelembe véve a Beszer-
zési Bizottság idevonatkozó javaslatát –, 
hogy egy használt Caterpillar 320 L típu-
sú lánctalpas kotrógépet megvásároljon 
a dömsödi telephelyre leszállítva nettó 
16 millió Ft-ért. Szövetségünk halter-
melési ágazatának halász és telepvezető 
munkatársai közül többek rendelkeznek 
földmunkagép-kezelő OKJ képesítéssel, 
gyakorlott munkagépkezelők, így a kot-
rógéppel történő munkavégzést is a saját 
dolgozói állománnyal fogjuk ellátni. 

Bízunk benne, hogy a beszerzett 
kotró géppel a haltermelési létesítmé-
nyeink műszaki állapotában jelentős 
javulást fogunk tudni elérni, ami a halas-

tavi termelékenysé-
günk javulásában és 
a halhozamok növe-
kedésében fog meg - 
mutatkozni.

Udvari Zsolt

Lánctalpas kotrógép beszerzése



7ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

Az alábbi táblázat foglalja össze az 
RDHSZ 2020. április végéig lezajlott 

tavaszi haltelepítéseit. A korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan kora tavasszal 
kezdődtek a pontytelepítések a Makádi 
tógazdaságból. Később a ragadozó halfa-
jok Ráckevei halkeltetőbe történő szállí-
tását követően azok zsenge ivadékainak, 
illetve azok továbbneveléséből származó 

előnevelt ivadékok kihelyezésével gazda-
godott az RSD és mellékvizeinek halál-
lománya. 

A tavaszi haltelepítések kiegészíté-
se céljából vásárolt az RDHSZ további 
10 tonna kettő kilogramm átlagsúlyú 
pikkelyes pontyot. Majd ezt követően 
a Magyar Országos Horgász Szövetség 
által került lebonyolításra a hazai halter-

melők megsegítésének céljából létreho-
zott intervenciós pontytelepítés, amely 
nem zárult még le teljesen, azaz a táblá-
zatban feltüntetett mennyiségen felül még 
további 6–7 tonna közötti mennyiségű 

háromnyaras ponty 
kerül kihelyezésre a 
horgászvizeinkbe.

Ugrai Zoltán
halgazdálkodási 

ágazatvezető

Intenzíven kezdődtek a Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség 2020. évi haltelepítései

Sor-
szám Dátum Halfaj Kor- 

osztály
Mennyiség

Honnan
kg db

1 2020. március 2–11. ponty 2 nyaras 41 402  RDHSZ Makád
2 2020. március 24. csuka anya 362  RDHSZ Ráckeve
3 2020. április 14. csuka zsenge  900 000 RDHSZ Ráckeve
4 2020. április 14. fogassüllő zsenge  3 000 000 RDHSZ Ráckeve
5 2020. április 15. ponty 3 nyaras 9 771  Szomor Dezső
6 2020. április 16. fogassüllő 2 nyaras 400  Aranyponty Zrt.
7 2020. április 27. csuka előnevelt  50 000 RDHSZ Szigetbecse
8 2020. április 28. csuka előnevelt  3 000 RDHSZ Szigetbecse
9 2020. április 28. ponty 3 nyaras 10 577  Szomor Dezső

10 2020. április 29. csuka előnevelt  40 000 RDHSZ Szigetbecse
11 2020. április 29. ponty 3 nyaras 18 134  MOHOSZ intervenciós ponty

Össz. 80 646 3 993 000

MOHOSZ intervenciós telepítőanyag

RDHSZ Halőri Szolgálat gépjárműparkja
Talán érdeklődésre tarthat számot, hogy a Kedves Horgásztársak 

miféle halőri járművekkel találkozhatnak a Ráckevei Duna-ágon 
és mellékvizein.

Szárazföldi képességek: A halőri közúti eszközpark gerincét egyér-
telműen a négy darab Toyota Hilux terepjáró kis tehergépkocsi (pick up) 
képezi. „Hadrendi jelzésük”: „T1”, „T2”, „T3” 
és „T4”. A 2393 köbcentis, 150 lóerős, turbódi-
esel erőforrással rendelkező gépjárművek meg-
lehetősen jó terepjárók is. Kapcsolható 4x4 haj-
tással, felezővel és differenciál zárral rendelkező 
hajtómű garantálja, hogy a működési körzetünk-
ben a legkeményebb terepeket is be tudjuk járni 
velük. Ha mégis szorult helyzetbe kerül a jármű, a 
beépített 5 tonnás önmentő csörlő segít keveredni 
az ingoványból. A 3,5 tonnás vonóhorog segítsé-
gével akár az elakadt horgásztársak kimentését, 
akár a szemétszedő utánfutók vontatását hatéko-
nyan meg tudjuk oldani. Az 1 tonnás teherbírású 
platón sok milliónyi darab oxigénzsákos kiscsuka és kissüllő került már 
kiszállításra a horgászvizeinkbe. A Hiluxok mellett több darab, 125 köb-
centis motorkerékpár segíti a szárazföldi munkánkat a szűkebb ösvények, 
vagy a gépkocsival nem járható sétányok ellenőrzése során.

Vízi képességek: „H1” Rybitwa félkabinos kishajó, Yamaha F60, 
négyütemű külmotorral.  A teljes ponyvázattal rendelkező hajóban álló-
fűtés is található.  Erős reflektorával kilométernyi távolságból nappali 
fénnyel áraszthatja el a sötét leplében motoszkáló elkövetőket. A nagy 
hatótávolságú hajó, teljes feltöltéssel képes kikötés nélkül több alka-
lommal is végighajózni az RSD-t, ha úgy hozza a szükség. Felpony-
vázva, üzemelő fűtéssel alkalmas az egész éjszakás szolgálatokra még 
akkor is, ha odakünn röpködnek a mínuszok. Az RSD teljes befagyá-
sáig használható eszközünk. „H2” Kócsag 580 alumínium, középkon-
zolos szolgálati kishajó, Yamaha F40 négyütemű külmotorral. A leg-
újabb büszkeségünk, mely ezen újság megjelenésekor áll hadrendbe 
a munkából kivont régi üvegszálas középkonzolos kishajónk helyett. 

A viszonylag széles, magas oldalú kishajó biztonságos, kényelmes 
munkavégzést nyújt az egész napos szolgálati munka során. A gyári 
hajós székek teleszkópos lábukkal élvezetessé teszik az utazást még 
viharos körülmények közt is.  A rendkívül stabil konstrukciójú test meg-
lepő fürgeséggel párosul, jelentősen feladva a leckét az esetleges lelépő, 

csónakos szabálytalankodóknak. „H3” üveg-
szálas munkacsónak, Yamaha F20, négyütemű 
külmotorral. Speciális munkavégzésre (kutató 
halászat, haltetemek gyűjtése mellévett bárkával 
stb.) használt régebbi kishajónk. „H4” Kócsag 
580 Open alumínium, hátsóvezérlésű szolgálati 
kishajó, Yamaha F40 négyütemű, kézikaros kül-
motorral. A 2019-ben vízre tett kishajó beváltot-
ta a hozzáfűzött reményeket. Mind szolgálati, 
mind munka-célra kifejezetten alkalmas kishajó. 
A „H2”-től a kézi vezérlés különbözteti meg, 
melynél a hajóvezető a motor mellett-előtt foglal 
helyet és kézikarral vezeti a gépet. A középkon-

zol hiánya viszont hatalmas munkatérrel örvendezteti meg a csónakban 
dolgozókat. Legyen az oxigénzsákos kiscsuka kihelyezés, vagy vízből 
mentett személy hordágyas szállítása, ebben a hajóban mindenre van 
hely bőven. A „H4” és „H2” hajóink speciális, további előnye a mini-
mális merülés. 2 fővel biztonsággal át tudnak haladni még 15–20 cm-es 
sekélyes hókony-torkolatokon is, ellenőrzés alá vonva az odabenn ügy-
ködő rabsicokat. „H5” és „H6” Linder 440 alumínium szolgálati kis-
hajók, Suzuki F20 négyütemű, kézikaros külmotorral. A könnyű aluha-

jók gyors mobilizálhatóságuknak köszönhetően a 
vízterületünk legkülönbözőbb pontjain, bármikor, 
bárhol bevethetőek. A mellékvizek vízi ellenőrzé-
sére is kifejezetten alkalmasak.  E két eszköz jelle-
géből adódóan nem a 8 órás szolgálatokat hivatott 
támogatni, hanem a gyors beavatkozást elősegíteni 
és azonnali halőri reakcióidőt csökkenti.                                                 

Pfeifer Rikárd

A készülő H2
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Mi teszi a jó horgászt? – kérdeztem 
Füstös Gábortól. 
Kinek is raknám fel ezt a kérdést, ha 

nem neki, akinek a könyveit bújtam, és 
akinek Pecatúra sorozatára mindig haza-
értem. 

Persze, a választ, a válaszokat magam 
is megfogalmaztam: aki sok halat fog, aki 
rengeteget horgászik, vagy aki nagy hala-
kat akaszt. 

A válasz Tőle persze teljesen más 
volt…, igazi Füstös-féle: „A hozzáállástól”. 

Nekem sokat adott a Kis-Duna, fel-
sorolni is nehéz lenne: megannyi emlék, 
pillanat, illat (igen, illat az ázott avar 
illata), – íz (a szederfa érett gyümölcse) 
– mind-mind ideköt. 

Mit adhatnék én ennek az én kis 
vizemnek? S a válasz olyan könnyű volt: 
barátokat, akik szeretik, tisztelik, vigyáz-
nak rá. 

Így hát több mint tíz évvel ezelőtt 
megszerveztem az első ingyenes hor-
gásztábort diákjaimnak. Egynek indult, s 
hogy mennyi lett – több mint tíz év alatt –, 
fogalmam sincs. 

S lettek barátok: Imi, aki annyi-
ra fáradt volt – (Ki látott már gyereket 
táborban az első éjszaka aludni?) –, hogy 
összegömbölyödve elaludt a taksonyi 
híd alatt süllőzés közben. … Ma annyi 
év után pedig Svédországból jelentezik, 
hogy vett egy motorcsónakot, és ha lesz 
tábor, elviszi a kölyköket egy körre. 

Dodó, aki arra a tanári mondatra: „Na 
kisfi am kíváncsi lennék apádra!” – azt vála-
szolta: „– Én is a magáéra!” – Tavalyelőtt 
éppen Brüsszelből jött haza, s a következő 
nap már a hetedikes lányoknak állította be 
az úszókat és kötött kismillió horgot. 

Vagy Anett, aki kipróbálta a tűzoltó-
készüléket az alsósok folyósóján (műkö-
dött, fegyelmivel ért fel), csinos felnőtt 
nő lett, aki többek között egy horgásztó 
tulajdonosává vált: „– Persze, Pali bá, 
jöjjenek a gyerekekkel, ne butáskodjon, 
nem kell fi zetni semmit!”

A következő történet pedig Balázsról 
szól.

Balázs tanulási hiányosságokkal 
küzd, évet ismételt, zárkózott kisfi ú.  Sok 
sikerélmény nem éri órákon, kerüli a sze-
replést, fél a kudarctól. Hányszor hallot-

tam tőle két év alatt: „– Nem tudtam. Nem 
tudom. Én ezt nem tudom megtanulni.” 

Balázs viszont horgászni szeret, ott 
ül a parton, fenekezőjének kapásjelzőjét 
bámulja órákon át, mint valami nyugdíjas 
horgász. 

Májusban kicsiny horgászegyesüle-
tem gyerekversenyt indított. Felhívtak, 
hogy tudok-e gyerekeket vinni, így hát 
meghirdettem a suliban, beszéltem egy-
két kölyökkel. Szombat reggel ott is áll-
tunk az egyesület előtt, mikor legnagyobb 
megdöbbenésemre megérkezett Balázs 
fenekezője (még tőlem kapta az orsót 
meg a Dergez Gyuritól), és az etetőanyag 
melegen illatozott a kormányra felakasz-
tott fehér vödörben: kukoricadara – még 
reggel főzte.

Matyi bácsi, az ifjúsági vezető, kije-
lölte a helyeket (semmi helyhúzás, még-
iscsak gyerekek), mi is elfoglaltuk a 
nekünk szánt pozíciókat. Bence feeder-
kosarak közül válogatott a sodrás erőssé-
géhez képest, Dani etetőanyagot kevert, 
Márk pedig szokás szerint idióta viccek-
kel szórakoztatta őket, így is elkerülve 
mindenféle előzetes munkát. Balázs nem 
szólt semmit, szeme a távolba tekintett, 
majd a partszélre és közben hangosan 
hümmögött. 

Pár méterre tőlünk a jövendő verseny-
horgász elkezdte dobálni a szúnyoglár-
vától vöröslő gombócokat, a ragasztott 
csontit beélesítve és a méregdrága rakós 
botot. 

A verseny elkezdődött, lázas siet-
séggel repültek a kosarak, jól hallhatóan 
csobbanva és lágyan szálltak az úszók. 

Eközben Balázs a padnak hátra dőlve 
méretes szendvicsét fogyasztotta (anyu-
kája nem fukarkodott a kenyérrel és a 
kolbásszal). Ezek után jól lakva, gon-
dosan, szinte tudományos alapossággal 
csalizott. Nagy lendületet véve, minden-
kinél távolabb dobva juttatta be a szere-
léket. 

Azt hiszem az ötödik ponty után kér-
tem, hagyja abba, mert a jövőbeli ver-
senyhorgász édesapja elkezdte rágni a 
sapkáját és hangosan adott hangot azon 
kételyének, hogy a fi a lehet mégse tőle 
való. 

Miután Balázs nagy fölénnyel (többet 
fogott, mint az egész mezőny) megnyerte 
a versenyt, megkérdeztem, mi volt sike-
rének titka. 

A válasz csillogó szemmel érkezett: 
„– Tudom, hova kell dobni ilyen víz-
állásnál!”

Balázzsal azóta történt valami, … 
kitűnő tanuló nem lett, de egy stabil hár-
mast mindig elér. Persze, a kollégák néha 
furcsa dolgokról számolnak be: például, 
a tankönyvek egy részének erős vanília 
illata van és száraz kukoricadara találha-
tó a füzetlapok között. Egyszer pedig az 
egyik tanárnő rémülten számolt be, hogy 
Balázs táskájából hatalmas harmatgilisz-
ta mászott elő… Ők még nem tudják, a 
Kis-Dunának újabb barátja lett.

Magyar Pál

Az RDHSZ novellaírói pályázatára érkezett…

Mi teszi a jó horgászt?

Horgászok, horgászegyesületek fi gyelem!
Tasnádi Róbert: 
A magyar haltenyésztés története 
Második, javított kiadás

Megvásárolható: 
az Agroinform Kiadóban 
1149 Budapest, Angol u. 34. • Tel.: +36 1 220-8331 
E-mail: nyomda@agroinform.com
www.agroinformkiado.hu

Ára: 3800 Ft

Tasnádi Róbert: 
A magyar
Második, javított kiadás

Megvásárolható: 
az 
1149 Budapest, Angol u. 34. 
E-mail: nyomda@agroinform.com
www.agroinformkiado
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Miért nem helyez 
ki a Szövetség 
szemétgyűjtőket  
a hulladékkal 
terhelt 
területekre?

Az illegális hulladék-lerakás egyre na-
gyobb problémát jelent a Duna-ág kör-
nyékén. A szaporodó szeméthalmok 
je len tős részét a horgászatból eredő hul-
ladék alkotja. Sok horgász ezért Szövet-
ségünktől várja el a szeméthelyzet meg-
oldását, és a szemetesek kihelyezését 
hiányolja.

A vízpartok döntő része közterület, 
melynek kezelője a parti sáv esetében 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igaz-
gatóság, azon túl pedig a helyi önkor-
mányzat. Az RDHSZ-nek halgazda- 
sági hasznosítóként sem hulladékgyűj-
tők el helyezésére, sem kamerarendszer 
kiépí tésére nincs jogosultsága ezeken 
a területeken. Véleményünk szerint a 
kukák kihelyezése csak rontana a hely-
zeten. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a külterületi szemetesek környéke 
rövid idő alatt illegális hulladéklerakóvá 
válik, ahol a kommunális szemét mellett 
megjelennek az olyan egyéb – gyakran 
veszélyes – hulladékok, mint az építési 
törmelék, autóalkatrész, elhasznált ház-
tartási gépek.

A szeméthelyzet javítására egyetlen 
megoldás van: mindenki vigye haza a 
saját hulladékát! A területi jegy ára nem 
tartalmaz szemétszállítási szolgáltatást, 
ez a horgász kötelessége. Szövetségünk 
minden lehetséges fórumon ezt hangoz-
tatja. Azoknak a horgászoknak, akiknél 
ez a kommunikáció nem éri el a célját, 
egyre szigorúbb ellenőrzésekkel és bün-
tetésekkel kell szembesülniük. Hiszünk 
benne, hogy a kommunikáció és az 
elrettentés – a rendszeres szemétszedé-
si akciókkal együtt – segít megtisztítani 
vízpartjainkat a hulladéktól.

Miért kötelező  
a digitális mérleg 
használata az RSD 
vízrendszerén?

Sok horgász – szándékosan vagy nem 
– olyan rugós mérleget használt, ami 
az elöregedett, rozsdás belső alkatré-
szeknek köszönhetően gyakran több 
kilogrammal kevesebb súlyt mutatott a 
ténylegesnél. Az olcsó digitális mérle-
gek sem pontosak, de ennél jóval kisebb 
hibatartománnyal dolgoznak. Ennek 
nem csak a fogási napló kitöltésekor 
van jelentősége, hanem pl. a 7 kg körü-
li ponty fogásakor is. Ha egy horgász 
nem enged vissza egy ekkora pontyot 
arra hivatkozva, hogy a mérleg csak 
5 kg-ot mutatott, azzal komoly kárt okoz 
a Duna-ági horgászoknak.

A digitális mérlegek a horgászbol-
tokban már 2–3000 Ft-tól, vagyis egy 
zacskó márkás etetőanyag áráért kap-
hatóak, a kínai webáruházakból rendel-
ve pedig ugyanezek a termékek néhány 
száz forintos áron elérhetőek. Az elem 
miatt sem kell aggódni: az ilyen esz-
közök évekig működnek egy garnitúra 
ceruzaelemmel.

Hangsúlyozzuk, hogy a mérleg az 
elvinni kívánt hal megméréshez szük-
séges, tehát aki nem visz el halat, attól 
természetesen nem kérhető számon a 
digitális mérleg hiánya.

Az éves 100 db-os 
kifogható 
mennyiség 
vízterületenként 
vagy összesen 
értendő?

A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a 
halgazdálkodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról (Vhr.) 

9. mellékletében a következőt hatá - 
rozza meg:

„A naponta kifogható darabszámmal 
is védett halfajokból éves területi enge-
déllyel évente összesen legfeljebb 100 db 
fogható ki.”

A végrehajtási rendelet azt is egyér-
telművé teszi, hogy nem adható ki több 
éves területi jegy egy vízterületről egy 
évben egy személynek, de nem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy több vízterüle-
ten legyen egy személynek éves vagy 
rövidebb időszakra (pl. napi) érvényes 
területi jegye ugyanabban az időben.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal állásfoglalása szerint a Vhr. 9. 
mellékletében szereplő rendelkezésből 
az semmiképp nem vezethető le, hogy 
egymástól független, különböző vizekre 
érvényes éves területi jegyek birtoká-
ban a napi darabszám-korlátozás alá eső 
halakból az összes éves kifogható meny-
nyiség 100 db lenne.

Ennek alapján elképzelhető, hogy 
valakinek egy éven belül több mint 
100 db naponta kifogható darabszámmal 
védett hal kerül bejegyzésre szabályo-
san a fogási naplójába. A fogási napló 
kitöltési rendszere alapján egyértelműen 
meghatározható, hogy melyik vízterület-
ről hány darab ilyen (naponta kifogható 
darabszámmal védett) hal került kifo-
gásra az adott évben.

A 100 db-os kvóta betartása mellett 
természetesen a helyi szabályokra is 
figyelni kell, így az RSD vízrendsze-
rén a napi darabszám korlátozás alá eső 
halakra vonatkozó 60 kg-os éves limit, 
vagy a 100 db-os határ elérése után már 
nem vihető el több hal az éves területi 
jeggyel.

Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések
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A horgászok körében közismert, hogy 
a Duna-ág vízrendszerén szerve-

zett, ütőképes hivatásos halőri szolgálat 
működik. Azt már kevesebben tudják, 
hogy a főállású hivatásos állomány mel-
lett 30 fős társadalmi halőri gárda is Szö-
vetségünk kötelékébe tartozik, akiknek 
jelentős része aktívan járja is vizeinket. 
Nézzük meg, mit érdemes tudni a társa-
dalmi halőrzésről.

Szövetségünk erős egyesületi hátte-
rének köszönhetően a Duna-ágon nagy 
hagyománya, komoly történelme van 
a társadalmi halőrzésnek. Kezdetben a 
hivatásos állománnyal együtt a társadalmi 
halőrök is az egyesületek felügyelete alatt 
álltak, és az egyesülethez tartozó megha-
tározott Duna-szakaszon tevékeny kedtek. 
Az ezredforduló környékén megszűntek 
az egyesületi vízterületek, ezzel együtt 
a hivatásos és a társadalmi halőrzés is a 
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
irányítása alá került.

Az elnevezésből nem nehéz kikövet-
keztetni, hogy a társadalmi halőr nem 
a halgazdálkodási hasznosító alkalma-
zottjaként, hanem társadalmi munkában, 
szabadidejében, bérezés és költségtérítés 
nélkül végzi tevékenységét. Az önkéntes 
szolgálatból eredően nemcsak az elvá-
rások különböznek, hanem a társadalmi 
halőr jogai és kötelezettségei is eltérnek 
hivatásos kollégáikétól.

Ahogy a horgászattal kapcsolatos 
minden fontosabb kérdést, a társadal-
mi halőrzést is a 2013. évi CII. törvény 
(közismert nevén: Halgazdálkodási tör-
vény), valamint annak végrehajtási ren-
delete szabályozza. A jogszabály szerint 
társadalmi halőr az a büntetlen előéletű 
személy lehet, aki az illetékes halgazdál-
kodási hatóságnál díj ellenében halászati 
őri vizsgát és esküt tett. A vizsga anyagát 
a halászattal és horgászattal kapcsolatos 
ismeretek, a halgazdálkodás és a halvé-
delem, a halőrzés, a mezei őrszolgálat, 
valamint a vagyonőrzéssel kapcsolatos 
jogszabályok kivonata alkotja. A halőri 
vizsgára való felkészítő tankönyv letölt-
hető a NÉBIH honlapjáról. A sikeres 
vizsga feltétele a halőri tanfolyamon való 
részvétel, valamint a vizsgadíj befizetése 
(2020-ban 5000 Ft).

Jelentős könnyítés, hogy a társadal-
mi halőrnek a hivatásos halőrrel ellen-
tétben a jogszabályban foglalt feladatai 
ellátásához nem kell a rendészeti vizsgát 

letennie. Azonban a hivatásos halőrhöz 
hasonlóan kétévenként a halgazdálkodási 
hatóság által szervezett, a halászattal és a 
horgászattal, a halvédelemmel, valamint 
a halőrzéssel összefüggő jogszabályok-
kal kapcsolatos ingyenes továbbképzésen 
részt kell venniük.

A sikeres vizsgát követően a társadal-
mi halőr leteszi a meghatározott szövegű 
esküt, ezután megkapja a hatóság által 
kiadott szolgálati igazolványt és az ezzel 
azonos sorszámú szolgálati naplót. A szol-

gálati naplónak minden szolgálati napot 
tartalmaznia kell függetlenül attól, hogy 
történt-e felderített esemény. Ugyanide 
kell rögzíteni az észlelt környezetkárosító 
tevékenységet, esetleges halpusztuláso-
kat. Minden eseményt külön-külön kell 
felvezetni a pontos helyszínnel és idő-
ponttal (óra-perc), az esemény részletes 
leírásával, az elkövető pontos személyi 
adataival, a tanúk adataival, a visszatar-
tott eszközök és a kifogott halak tételes 
felsorolásával együtt. A szolgálati napló 

Társadalmi halőrzés a Ráckevei Duna-ágon
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minden egyes bejegyzését aláírással kell 
ellátni, a felderített eseményekről pedig 
a halőr az őrzési utasítás szerint köteles 
a lehető legrövidebb úton tájékoztatni 
feletteseit.

A társadalmi halőr intézkedési jogo-
sultságai jóval korlátozottabbak a ren-
dészeti szolgálatot ellátó személyekhez 
képest, inkább a polgárőrökéhez hason-
líthatóak. A társadalmi halőr átveheti és 
ellenőrizheti a halfogásra jogosító okmá-
nyokat, kezelheti a személyes adatokat, 
illetve szabálysértés gyanúja esetén visz-
szatarthatja az okmányokat a hivatásos 
halőr vagy a rendőr megérkezéséig. Jogo-
sult a horgászfelszerelést és a kifogott 
halat megtekinteni, a hal faját, méretét 
és tömegét ellenőrizni, a szabálytalanul 
fogott zsákmányt az intézkedésig vissza-
tartani, vagy visszaengedni. Nem vizs-
gálhatja át azonban a horgász személyes 
tárgyait (pl. táskát), nem kutathatja át a 
gépjárművet, nem léphet be magántulaj-
donú ingatlanba. A társadalmi halőr nem 
alkalmazhat testi kényszert a horgász 
visszatartására, és a feljelentéshez szük-
séges adminisztráció sem az ő feladata, 
ezzel is meg kell várni hivatásos kollégá-
ját, vagy a rendőrséget. Különlegesség, 
hogy a Duna-ágon a legtöbb társadalmi 
halőr rendészeti vizsgával is rendelkezik, 
így ők az előzőekben felsorolt tevékeny-
ségekre is jogosultak.

A Duna-ági társadalmi halőrökre 
vonatkozó fontos új szabály, hogy évi 
20 napon, legalább 4 órás szolgálatot 
kell igazolniuk. Az időpontot és a hely-
színt mindenki maga választhatja meg, 
azonban a szolgálat megkezdését előre 
kell jelezni a társadalmi halőri csoport-
vezetőnél. Rendszeresen előfordul az is, 
hogy a halőrzési ágazatvezető adja le az 
igényt egy bizonyos létszámú társadalmi 
halőrre, meghatározott tevékenységekre. 
Az összehangolt ellenőrzéseken kívül 
más feladatokra – pl. lehalászás, halkí-
sérés, telepítési helyek biztosítása, hor-
gászversenyek lebonyolítása – is igénybe 
vehető a társadalmi halőrök segítsége. 
Természetesen ezek a napok is beleszá-
mítanak az évi 20 alkalomba. A létszám-
igényt a társadalmi halőri csoportvezető 
hirdeti ki, nála jelentkezhet mindenki, 
akinek megfelel a helyszín és az időpont. 
Minden esetben törekedni kell arra, hogy 
a társadalmi halőr párban – lehetőség sze-
rint egy hivatásos halőrrel, vagy rendőrrel 
együtt – lássa el szolgálatát.

A halőrzés szervezeti átalakításának 
keretében a társadalmi halőrzés is új veze-

tőt kapott Gönci György hivatásos halőr 
személyében. Terveink szerint a központi 
irányítás és az erőforrások hatékonyabb 
elosztása szervezettebbé, erősebbé teszi 
a Duna-ági társadalmi halőrzést. Válto-
zások várhatóak a társadalmi halőrzés 
személyi összetételében is, hogy való-
ban csak azok maradjanak állományban, 
akikre rendszeresen számíthatunk. A tár-
sadalmi halőri csoport létszámát állan-
dónak tekintve elsősorban a kilépő tagok 
helyét szeretné a szövetség idővel új tár-
sadalmi halőr jelöltekkel feltölteni. Az 
aktív társadalmi halőrökre mindig szük-
ség volt, és szükség is lesz a Duna-ágon, 
ezért aki elhivatottságot érez magában a 
társadalmi halőrzés iránt, az ne habozzon, 

jelentkezzen a szövetség elérhetőségein! 
Az előírt mennyiségű szolgálatot teljesítő 
társadalmi halőröket térítésmentes Duna-
ági éves területi jeggyel (tiszteletjeggyel) 
jutalmazzuk.

Hogy érdemes-e társadalmi halőri 
szolgálatba állni, azt mindenkinek magá-
nak kell eldöntenie. Cikkünk nem abból a 
célból íródott, hogy ezt a kérdést megvá-
laszolja, de talán segítséget nyújt a dön-

tésben. Hiszünk benne, 
hogy a Duna-ágat sze-
rető, vizünkért tenni 
akaró és tudó horgá-
szok körében ez nem 
kérdés!

Béres Attila

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.

kiadása könyv alakban.

a horgászat hőskorából és a hajdani egyesületi 
életről.
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Megvásárolható:
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székhelyén 
(2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.) 
bruttó 4000 Ft-os fogyasztói áron.
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....................................................................................... (anyja leánykori neve)

...........................................................................(társadalmi halőr/halászati őr

szolgálati igazolvány száma) jogosult.

Működési terület: ..............................................................................................

Halgazdálkodási vízterület megnevezése:  .....................................................

Halgazdálkodási vízterület víztérkódja:  ........................................................

Halastó megnevezése:  ......................................................................................

A szolgálati napló 100 számozott oldalból áll.

Kiállítva: .................. ..................20......   .............................. hó  ...............-n

P. H.

 .................................................................

   Halgazdálkodási Hatóság

*A megfelelő rész aláhúzandó!
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A Kormány döntése alapján korábban soha nem 
látott nagyságrendű telepítési támogatáshoz jutnak 
az állami tulajdonban lévő horgászvizek halgaz-
dálkodási hasznosítói A Magyar Országos Horgász 
Szövetség (MOHOSZ) által koordinált haltelepítés 
a hazai haltermelés és a halgazdálkodás történeté-
nek eddigi legnagyobb logisztikai feladata. A döntés 
nemcsak a közvetlenül érintett mintegy 1500 dol-
gozó munkahelyének megtartását segíti, de a koro-
navírus világjárvány elmúltával gyorsan és hatéko-
nyan szolgálja majd a szabadidős sporthorgászai a 
világelső horgász versenysport, és a horgászturiz-
mus újraindítását, valamint a halfogyasztás élénkí-
tését. Az intézkedés emellett a horgászatban érintett 
szervezetek és gazdasági társaságok több mint 2500 
munkahelyének megóvását is szolgálja.

Az Agrárminisztérium a Magyar Akvakultúra és 
Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) kezde-
ményezésére az új típusú koronavírus okozta külpiaci 
és belföldi értékesítési nehézségek miatt intervenciós 
felvásárlást végez, amely a haltermelőknél felhalmo-
zódott harmadik nyaras korosztályú ponty készleteit 
érinti. A felvásárlás támogatási keretösszege bruttó 
800 000 000 Ft, amelyet az Agrártárca a Pénzügymi-
nisztérium egyetértésével határozott meg.

Az Agrárminisztérium az intervenció szervezésé-
vel, végrehajtásával, és ellenőrzésével a MOHOSZ 
Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központját 
bízta meg, amely közfeladat-ellátása keretében térí-
tésmentesen látja el a feladatot. A felhalmozódott 
halkészletek kihelyezése nem tűr halasztást, ezért 
az érintett szervezetek rekord gyorsasággal fejezték 
be az előkészítési munkákat, a NEBIH pedig soron 
kívül elvégezte a halegészségügyi kockázati felmé-
rést, illetve az esetleges importhal kiszűrését.

A MOHOSZ és a MA-HAL az Agrárminisztéri-
um jóváhagyásával meghatározta az elosztási elve-

ket. Kedvezményezettek azok a tagszövetségek, és 
tagegyesületek (valamint a Tisza-tó speciális jogál-
lású halgazdálkodási hasznosítója), ahol 5 hektárnál 
nagyobb vízterületű állami, vagy többségi állami 
tulajdonú vízterületet hasznosítanak horgászati célra 
haszonbérlői, vagy alhaszonbérlői jogviszony kere-
tében, és ahol a vízterület tartósan alkalmas a ponty 
élettereként. A kiemelt horgászsport versenypálya-
ként működő, évi több versenynek otthont adó víz-
területek a szakszövetségi javaslat alapján központi 
többlethalasítási támogatást kaptak. A MOHOSZ 
külön gondoskodik a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. által hasznosított vízterületek rend-
kívüli telepítési hozzájárulásáról. A példaértékű, 
zárt termelési-kihelyezési gyakorlatot követő bala-
toni szervezet többlettámogatását a 2020. őszi és  
2021-es halasítási támogatási pályázatai segítségével 
oldja meg a horgász szakmai szövetség, figyelem-
be véve a balatoni horgászok érdekeit is. A szintén 
jelentős horgászturisztikai vonzerővel bíró Tisza-tó, 
Velencei-tó, valamint a Ráckevei (Soroksári) Dunaág 
esetében az eddigihez képest jelentősen emelkedett a 
támogatott telepítési halmennyiség.

A legtöbb állami vízen a telepítés mértéke akár a 
korábbi időszak teljes éves kihelyezését is megha-
ladja, és az állami forrásból végrehajtandó rendkí-
vüli haltelepítés értéke az állami halvagyont növeli. 
A mostani telepítés a magyar haltermelés és a hal-
gazdálkodás történetének eddigi legnagyobb logisz-
tikai feladata. A munkában 29 haltermelő, és mint-
egy 80 szállítójármű vesz részt. Az összesen mintegy 
1200 tonna ponty telepítése a következő hetekben 
több mint 350 horgászvízen, és 400-nál is több tele-
pítési ponton valósul meg. A koordinált telepítések a 
mai napon elkezdődtek, a program várhatóan május 
közepén ér véget.

Budapest, 2020. április 23.

AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 
ÉS A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG

KÖZLEMÉNYE
Országos, rendkívüli haltelepítés kezdődik az állami tulajdonú horgászvizeken 

a magyar haltermelők segítése érdekében
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Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
(KDVVIZIG) tájékoztatója partvédőmű 
létesítésének engedélyeztetési folyamatáról  
a Ráckevei (Soroksári)-Dunán

Tájékoztatjuk, hogy a Ráckevei (Soroksári)- 
Duna (Továbbiakban: R/S/D) esetében part-
védőmű, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-
védelmi Hatósági Osztályára (FKI-KHO, 
Továb biakban: Vízügyi Hatóság) benyújtott 
kérelem alapján kiadott vízjogi létesítési enge-
dély birtokában létesíthető. (A vízjogi létesítési 
engedély a vizek áramlási, lefolyási viszonyait, 
mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a 
felszín alatti vizek víztartó képződményeit befo-
lyásoló vagy megváltoztató vízilétesítmény vízi-
munka megépítésére/elvégzésére/átalakítására 
jogosít.) (Tass község közigazgatási területén a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a területileg illetékes Vízügyi Hatóság.) 
A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során 
szükséges benyújtani a Magyar Állam kizáró-
lagos tulajdonában és a Közép-Duna-völgyi 
Víz ügyi Igazgatóság vagyonkezelésében, vagy 
kezelésében lévő ingatlanon tervezett beavatko-
záshoz kiadott vagyonkezelői, illetőleg kezelői 
hozzájárulását. A vagyonkezelői hozzájárulás 
kiadásának feltétele a lentiekben ismertetett terv-
dokumentáció benyújtása.

A természetes anyagú (fa) partvédőmű 
esetében a Vízügyi Hatóság egyedileg mérle-
gelve, a kívánt építménytől függően dönti el, 
hogy szükséges-e annak megépítéséhez vízjogi 
létesítési engedély, vagy sem. Amennyiben a 
Vízügyi Hatóság írásbeli tájékoztatása alapján 
a létesítmény megépítése nem vízjogi létesítési 
engedélyköteles tevékenység, abban az esetben a 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (mint a 
kizárólagos állami tulajdonban lévő R/S/D kez-
elője) vagyonkezelői hozzájárulása alapján, az 
abban szereplő előírások betartása mellett lehet 
a partvédő építését megkezdeni.

A vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell, illetve ahhoz mellékelni kell:
• VZ-TER tervezői jogosultsággal rendelkező 

Tervező (érvényes mérnökkamarai tagsággal 
rendelkező, a létesítményfajta tervezéséhez 
megfelelő képesítéssel bíró mérnök) által 
készített, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 
41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglal-
taknak eleget tevő tervdokumentáció,

• a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglalt 
dokumentumok, mellékletek, melyből külön 
kiemeljük
o  a tervezett vízilétesítmény megépítésével 

érintett ingatlan tulajdonosának, állami 
tulajdon esetén vagyonkezelőjének, azaz a 
KDVVIZIG – a tervezett vízilétesítmény 
tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlan-
használattal járó jogokat és kötelezettsé-
geket rögzítő – írásbeli hozzájárulását.

o  egyéb mellékletek (tervezői jogosultság 
igazolása, fényképek, Kérelmező adatai, 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
igazoló befizetési bizonylat, stb.)

o  a KDVVIZIG által kiadott vízügyi objek-
tumazonosítási nyilatkozat (bő vebb infor-
mációt a kdvvizig.hu weboldalon talál)

A területileg érintett szakhatóságok (Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya, mint a természe-
ti értékek kezelője, Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság, mint a védett természeti területek 
természetvédelmi kezelője, stb.) tervdokumen-
tációra alapozott szakhatósági állásfoglalását a 
vízjogi engedélyezési eljárásban a Vízügyi Ható-
ság kéri meg, de célszerű ezen hozzájárulásokat 
már előzetesen beszerezni, hiszen szakhatósági 
elutasítás esetén a vízjogi engedélyezési eljárás 
megszüntetésre kerül. Mindez Igazgatóságunk, 
mint az R/S/D kezelője esetében is elvárható, 
hiszen célszerű egy olyan koncepcióval elindíta-
ni a vízjogi létesítési engedélyeztetés folyamatát, 
ami a Szakhatósági szempontoknak és a Vízügyi 
érdekeknek már egyaránt megfelel.

A Ráckevei (Soroksári)-Duna parti sávjárói 
tájékoztatásképpen elmondható, hogy – álta-
lánosan – az Önkormányzat által kezelt és jel-
lemzően útként (nem közút, tehát nem a köz-
útúthálózat része) funkcionáló ingatlansávból, 
valamint Igazgatóságunk által kezelt – változó 
szélességű – parti sávból áll. A parti sáv minimá-
lisan biztosítandó szélessége a 83/2014. (III. 14.) 
Korm. rendelet értelmében 6 méter, melyen belül 
az ingatlan tulajdonviszonyaitól függetlenül 
(magántulajdonban lévő ingatlanok esetében is!; 
pl. Majosházán, Kiskunlacházán stb.) kizárólag a 
Kormányrendelet 3. § 2. bekezdésében felsorolt 
létesítmények helyezhetőek el. (támfal, kerítés, 
lépcső, tűzrakó stb. a kormányrendelet alapján 
nem építhető) Mindez azt jelenti, hogy min-
den, az R/S/D partvonalát és annak parti sávját 
(mely az R/S/D mentén helyenként jóval széle-
sebb) érintő beavatkozás esetén Igazgatóságunk 
vagyonkezelői hozzájárulását be kell szerezni. 
Amennyiben a partvédőművel Önkormányzati 
vagy egyéb tulajdonban lévő (pl. Pilisi Parkerdő 
Zrt.) ingatlant is érint, az engedélyeztetés során, 
az előírásaikat is tartalmazó hozzájárulásukat be 
szükséges szerezni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy partvédőmű 
létesítésének igénye esetén a jelenlegi vízszél/
partvonal megváltoztatásához – mederbetöltés 
létesítésével vagy akár öböl kialakításával – nem 
tudunk hozzájárulni, azaz a Ráckevei (Sorok-
sári)-Dunaág vízszélétől a meder irányába sem 
feltöltés, sem bevágás nem létesíthető. Különös-
képp, mert az R/S/D Natura 2000 oltalom alatt 
áll, ezáltal az érintett ingatlanok vonatkozásában 
csak szigorú szabályok szerint történhet mun-
kavégzés. Vízszélnek a vegetációs időszakban 
tartott magasabb üzemvízszint által a partszélből 
kimetszett szintvonal tekintendő.

Partvédőmű létesítésének igénye esetén 
érdemes figyelembe venni az alábbiakat:
• A parti sáv (gyalogos, kerékpáros, vagy akár 

babakocsis stb.) átjárhatósága ne csökken-
jen, (pl. kétoldali támfal, betonozott lépcső, 
ingatlantól a terepből kiemelkedő és a vízi-

állás bejáróhídjáig vezető járda stb.) Az ilyen 
igények a mederfenntartást és az esetlegesen 
szükségessé váló vízminőség-kárelhárítási 
tevékenységünket is megnehezíti)

• A partszél eredeti természetes jellege ne vál-
tozzon meg. (ha mégis szükséges, akkor a 
környező partszakaszhoz illeszkedve)

• Talajvízáramlás útját ne képezze.
• A partszéli nádas károsodása esetén a hul-

lámtörés lecsökken, mely a vízinövényzet 
visszatelepülését is megnehezíti.

• A szakszerűtlen kivitelezés, majd a fenntar-
tás esetleges hiánya törmelékkel tölti fel a 
mederszélt (nem árt gondolni a jövő generá-
cióira!).

• Ember és a víz közötti kapcsolat ne szűnjön 
meg.

• Az építési követelményeknek, balesetvédel-
mi előírásoknak és egyéb vonatkozó jogsza-
bályoknak meg kell felelnie.

• A partvédőmű biztonságos üzemeltetéséről 
és a megfelelő karbantartásról gondoskod-
ni kell! A vízjogi létesítési engedélyben az 
Engedélyes/építtető adatai fognak szerepelni, 
ezért a mögöttes ingatlan esetleges adásvéte-
lét követően a karbantartás vélhetően okafo-
gyottá válik. A partvédőmű állapota leromlik, 
balesetveszélyessé válik és a későbbi helyre-
állítás sokkal nagyobb beavatkozással fog jár-
ni. A tulajdonos személyében bekövetkezett 
változást a Vízügyi Hatóság részére írásban, 
adatváltoztatási kérelemmel kell rendezni.
Igazgatóságunk partvédőmű létesítését olyan 

partszakaszokon tartja csupán indokoltnak, ahol 
a vízparti ingatlansor megközelítése csak a part 
felől tehető meg és a part elhabolódása már ezen 
űt állagát (mely esetenként a segélyszolgálatok 
bejutását is biztosítja) veszélyezteti. Ezen felül 
olyan partszakaszon lehet csak indokolt, ahol 
a vízszél és az ingatlanhatár közötti területsáv 
lecsökkent /vagy az ingatlanszabályozások során 
nem hagytak elegendő helyet/ és a part elhaboló-
dása már vagyoni érték (kerítés, épületalapozás, 
garázs stb.) állékonyságát veszélyezteti. Ettől 
eltérő esetekben a mögöttes ingatlan aktuális 
tulajdonosának természet kárára történő kényel-
mét az Igazgatóság nem támogatja.

Az önkormányzatok véleményével össz-
hangban az Igazgatóságnak is az egyik legfon-
tosabb célkitűzése a vízpartok közösségi jelle-
gének, bárki által szabadon megközelíthető és 
használható mivoltának erősítése, így az olyan 
létesítmények és objektumok telepítését, mely 
kizárólag saját célú használatra szolgál és a 
vízparti terület saját használatú voltát kíván-
ja láttatni, nem kívánja támogatni, így enge-
délyezni sem. A Ráckevei (Soroksári)-Duna 
kiemelt természetvédelmi jelentősége miatt 
Igazgatóságunk elsősorban a természetes 
anyagú partvédőművek létesítését támogatja, 
mely a természetvédelmi oltalom ismeretében, 
továbbá a közterületi jelleget öltő, bárki által 
szabadon megközelíthető partszakaszok fenn-
tartása és a következő generációk számára tör-
ténő megőrzés érdekében reményeink szerint 
érthető.

Partvédőmű létesítésének, felújításának 
engedélyeztetési folyamata 
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Halőrzési beszámoló
Az RDHSZ Halőri Szolgálata a 2020. esztendő első negyed-

évében az alábbi szabálysértési- és bűncselekményi ügyek-
ben intézkedett, illetve indított eljárást. Ezen időszakban elle-
nőrzött sok ezer horgászból 70 fő nem tartotta be a horgászati 
szabályokat, illetve vétett a természetvédelmi normatívák 
ellen. A halőri ellenőrzések alapján a lenti elkövetők ellen meg-
indítottuk a szükséges államigazgatási, illetve egyesületi eljárást.

Ügycsoportonkénti bontásban:

1. Jogosulatlan horgászat  39 fő.
2. Több botos horgászat 1 fő.
3. Méreten aluli hal kifogása (megtartása) 1 fő.
4. Tilalmi időben való horgászat 7 fő.
5. Fogási napló nem- vagy hamis vezetése 10 fő.
6. Őrizetlen- vagy kivilágítatlan horgászbotok 1 fő.
7. Orvhalászat bűntette* 

(pl. kíméleti területi horgászat)  3 fő.
8. Védett- vagy nem kifogható hal megtartása  1 fő.
9. Vízügyi vonatkozású ügy 4 fő.

10. Természetvédelmi ügy 3 fő.

*A 2012. évi C. törvény (Btk.) alapján orvhalászat: 246. § 
Aki a) jogosulatlanul halászhálóval vagy más halászati eszköz-
zel – a horgászatot kivéve – halfogásra irányuló tevékenységet 
végez, b) külön jogszabályban meghatározott tiltott eszközzel, 
tiltott módon vagy kíméleti területen halfogásra irányuló tevé-
kenységet végez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő. A szabálysértőkkel, illetve bűnelkövetőkkel 
szemben hozott hatósági határozatokat az illetékes horgászegye-
sületeknek továbbítjuk megismerés, illetve a helyi eljárás lefoly-
tatása végett. A halőröket is tájékoztatjuk a hozott ítéletekről, 
büntetésekről, hogy láthassák munkájuk eredményét. A területi 
halgazdálkodási hatóságok által kiszabott halgazdálkodási ható-
sági büntetés, az állami horgászjegy az elkövetés súlyossága 
arányában visszavonásra kerül, és emellett pénzbírsággal is sújt-
ják az elkövetőt. A pénzbírságok 10 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig 

terjednek. A halgazdálkodási hatóság eszköz-
tárában előszeretettel használt büntetés még 
a horgászattól való eltiltás, amely néhány 
hónaptól akár évekig is terjedhet. 

Pfeifer Rikárd
 halőrzési ágazatvezető  

A VERSENYFELADAT:
Írd meg életed eddigi legizgalmasabb horgászélményét!

(maximum 1 gépelt oldal (A/4) terjedelemben!)

FELTÉTELEK: 
1. 3 korcsoportba osztjuk a beérkezett pályaműveket: 

a) korcsoport: a 10 éves kort még be nem töltött gyermekek;
b) korcsoport: 10-től a 14. évet még be nem töltött gyermekek;
c) korcsoport: a 14. életévüket betöltött fiatalok 18 éves 

korig.
2. A pályamunkákat 

a) jeligével ellátva;
b) az Egyesület nevének megjelölésével; 
c) a pályázó pontos születési dátumának (év, hó, nap) 

meg jelölésével kell beküldeni a kurtanhe@gmail.com 
vagy csheszakkor@gmail.com email címre, legkésőbb  
2020. május 24. vasárnap éjfélig, online módon.

3. A jelige mögötti pályázó pontos adatait (nevét, születési 
dátumát, és egyesületének nevét), vagy zárt borítékban, 
vagy online módon az adott Egyesület ifjúsági felelősének, 
illetve kapcsolattartójának címezve kell a pályamunka elkül-
désével egyidejűleg eljuttatni. 

4. A pályamunkáknál kiemelten értékeljük:
a) a fogalmazás stílusát, a horgászélmény izgalmas leírását; 
b) a beküldött anyag fogással kapcsolatos informatív tartal-

mát (pl. az etetés, a csali, a hal kapásának és kifogásának 
sajátos körülményeit stb.);

c) a saját készítésű fotót a halról (ez az 1 gépelt oldalon felül 
küldhető be!).

A legjobb pályamunkákat korosztályonként (Decathlon-utalvány-
nyal) díjazzuk, és a negyedévente megjelenő Új Duna-ági Híradó-
ban is megjelentetjük. 

EREDMÉNYHIRDETÉS:
gyermeknap alkalmából

legkésőbb 2020. június első hetében.

Ennek menete a következő: hivatalosan kihirdetjük a győztes 
pályázatokat, ezt követően bontjuk meg az egyesületek felelő-
seivel a zárt borítékokat, illetve online személyes adatokat, ezért 
kell tudnunk, az adott jelige melyik egyesülettől jött. A győztesek 
nevét a Új Duna-ági Híradóban is közzé tesszük.

Az RDHSZ honlapján a sikeres pályamunkákat jelige szerint hir-
detjük ki, az érintett egyesületek pedig a jelige beazonosítása 
után online küldik el hozzánk a győztes gyermekek/ifik neveit  
a kurtanhe@gmail.com email címre.

 Dr. Kurtánné Dr. Vadászlaki Ilona Pálvölgyi Tibor 
 az RDHSZ IOB tagja  az RDHSZ IOB
 és oktatási felelőse  elnöke
 kurtanhe@gmail.com palvolgyik@gmail.com

Balogh Krisztián 
az RDHSZ IOB tagja és ifjúsági felelőse

csheszakkor@gmail.com

Az RDHSZ Ifjúsági és Oktatási Bizottságának 
versenykiírása gyermekek és ifik számára
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Piroslábú cankó az apaji halastavakon

Szaporításhoz befogott compó-anyahal

Csuka lesben

Csukaívás

Udvari Zsolt ügyvezető igazgató compó-anyahal befogásán

Szaporításhoz befogott compó-anyahalak szállítása

Andalgó csukapár

Piroslábú cankó az apaji halastavakon Udvari Zsolt ügyvezető igazgató compó-anyahal befogásán

Három csuka párban íváskor

Tavaszi életképek az RSD-ről és mellékvizeiről
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Csuka hipofi zálása szaporításhoz

A lefejt csukaikra és a -tej összekeverése

Ébredő ragadozóösztön a csukaivadékoknál

Mindennapos látvány a haltelepítő autó az RSD partján

Csukaikra fejése szaporításhoz

Idei csukaivadék

Idei csukaivadékok telepítése a Duna–Tisza-csatornába

Csuka hipofi zálása szaporításhoz Csukaikra fejése szaporításhoz

Fészkét vehemensen védelmező süllő



A borítón: Aranyi János Gábor sporttárs (Dömsödi HE) 
2020. 04. 12-én fogott 2450 grammos compóval (Fotó: Rudas Gyula Zsolt)

Tavaszi életképek az RSD-ről 
és mellékvizeiről

Fotók és szöveg: Szendőfi  Balázs

A Duna-Tisza-csatorna szebbik arca

Mocsári teknősök násza

Az RSD legjellemzőbb ragadozó madara, a barna rétihéja

Kanalasgémek az apaji halastavakon

Első kora tavaszi napfény a Balabán-árok felett

Napozó mocsári teknősök a Balabán-árokban

Nagy godák csoportja a dömsödi tógazdaság egyik lecsapolt 
tavában

A piroslábú cankó rövid ideig maradó tavaszi átvándorló

A Duna-Tisza-csatorna szebbik arca Első kora tavaszi napfény a Balabán-árok felett

           Folytatás a 15. oldalon

Szaporodásra kész, dorozsmás hím 
dévérkeszeg

A Czuczor-szigeti úszóláp elzárt kis tavai

A Csupics-szigeti úszóláp

Vörösszárnyú keszeg szaporításhoz befogva

A dunavarsányi úszóláp

Az úszólápok kezdődő vékony tőzegrétege 
csak itt-ott képes megtartani fákat, melyeknek 

gyökerei a szabad vízbe nyúlnak. 
A szél által kidöntött fa gyökérzete feltépi 
a láp hátát, mint egy lehúzott ragtapaszt.



ÚJ DUNA-ÁGI 
HÍRADÓ

A Ráckevei 
Dunaági 
Horgász 
Szövetség 
hivatalos lapja

2020. évi 2. szám (NYÁR)
INGYENES

2020. évi 
haltelepítések  

A halkísérő

Társadalmi
halőrzés

Az algák szerepe

 Párját váró csuka őrzi területét
Fotó: Szendőfi  Balázs

Idei rekordcompók
 az RDHSZ vizeiről




