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Az idei év tavaszán is nagy lendülettel kezdődtek az 
RDHSZ haltelepítései. Klasszikus módon minden 

tavasszal a halgazdálkodási munkáink elején az előző 
évről halastavainkban átteleltetett pontyot telepítjük 
a horgászvizeinkbe, és ez idén is így volt. Az első 
tavaszi pontytelepítésünk keretében (2021. március 
9–12.) 33 399 kg kétnyaras ráckevei pikkelyest tele-
pítettünk az RSD-be. A mellékvizeink közül a Sziget-
becsei-holtágba, az Északi-övcsatornába, a Duna–Ti-
sza-csatornába és a Dömsödi Holt-Dunába tudtunk 
telepíteni összesen 10 075 kg kétnyarast. Egy másik 
makádi halastó lehalászatából biztosítottuk a tavaszi 
pontytelepítés következő ütemét. Tavaly vezettük be, 
hogy az egyenletesebb horgászfogás érdekében az 
egyes telepítéseket, a halastavak lehalászatát időben 
kissé elkülönítve hajtjuk végre, azt remélve, hogy a 
nagyobb dömpingek csillapodnak. 2021. március 31. 
és április 1. között a másik két mellékvizünk telepítését 
is végre tudtuk hajtani; a Somlyó-csatornába 565 kg, 

a Dunavölgyi-főcsatornába pedig 583 kg ponty került. 
A telepítés döntő részét pedig – 23 144 kg – az RSD 
kapta. Tavasszal elég korán kezdődnek a ragadozó 
halfajok szaporítási munkái is. Ehhez kapcsolódóan 
valósítottuk meg azok különféle korosztályainak te-
lepítését is. Először zsenge csukát telepítettünk nagy 
mennyiségben (600 000 db), majd később annak elő-
nevelt, azaz 3–4 cm-es változatát, 2021. május 4-én 
25 000 db-ot és május 10-én 50 000 db-ot. A halfaj sza-
porítása előtt és azt követően is kihelyeztünk nagymé-
retű szaporításra már nem kerülő anyahalakat is, azaz 
2-7 kg-os csukákat, 2021. március 30-án 200 kg-ot, 
2021. május 3-án pedig 342 kg-ot. A fogassüllő sza-
porítás az elég mostoha tavasz ellenére jól sikerült, 
két különböző időpontban, azaz két külön ívásból 
származó zsenge ivadékot tudtunk biztosítani a hor-
gászvizek számára. 2021. április 12-én kihelyeztünk 
3 millió, április 26-án pedig 2 millió db zsenge süllőt. 
Mindezt a süllő elhúzódó ívása tette lehetővé, ugyan-
is a második ívásra gyakorlatilag újra szabaddá vált 
a halkeltető. A csukával egy időben balin szaporítást 
is végeztünk és a 10 000 db zsenge balin ivadékot a 

Folytatás a borító 3. oldalán

Ponty telepítőanyag

Telepített csukaanyáink tömege 2 és 7 kg között  
mozgott Telepített harcsáink

2021. tavaszi haltelepítés összefoglaló 2021. tavaszi haltelepítés összefoglaló

szigetszentmiklósi úszóláp halközösségének rehabi-
litációjára fordítottuk. A harcsahorgászat is nagyon 
kedvelt vizeinken, aminek támogatásaként saját elő-
állítású háromnyaras harcsát is telepítettünk, 2021. 
március 19-én 204 kg-ot. Az előző években alkalma-
zott nyári haltelepítésünk helyett idén késő tavaszi 
(májusi) haltelepítést végeztünk el. A 2020. évi ma-
kádi haltermelésből származó háromnyaras pikkelyes 
pontyokat telepítettük horgászvizeinkbe 2021. május 
17–19-ig. Egy teljes halastó lehalászatának köszönhe-
tően 25 448 kg ponty került ki az RSD-be és 5636 
kg az RSD mellékvizeire (Északi-övcsatorna 3043 kg, 
Duna–Tisza-csatorna 2593 kg). A telepített pontyok 
átlaga 2,5 kg volt, melyre a pünkösdi hosszú hétvégén 
már készíthették horgászaink a szákjaikat. A teljes ta-
vaszi-nyári időszakra tervezett 80 000 kg ponty tele-
pítését tehát jelentősen túlteljesítettük, ugyanis eddig 
98 850 kg ráckevei pikkelyes került telepítésre, és ra-
gadozókból is jócskán túlteljesítettük a tervet.  

Ugrai Zoltán – Udvari Zsolt

A borító 2. oldal folytatása

Csuka zsengét nagy tételben telepítettünk Zsenge balin a szigetszentmiklósi rehabilitáció  
helyszínén került telepítésre
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Az Agrárminisztérium mintegy két 
év tizede üzemelteti a Nemzeti Bio-

diverzitás-monitorozó Rendszert, mely-
nek egyik fő célja a biológiai sokféleség, 
ezen belül a halközösségek összetéte-
lének és azok változásainak megisme-
rése, valamint a trendszerű változások 
kimutatása és elemzése. A nemzetközi 
és európai uniós adatszolgáltatási és 
jelentési kötelezettségek miatt a hal-
közösségek monitorozását mára egyre 
több víztéren végzik a hazai szakem-
berek. A Ráckevei (Soroksári)-Dunán 
korábban nem folyt ilyen jellegű moni-
toring tevékenység, ezért 2019–20-ban 
a Duna-ág 5 szakasza került be a rend-
szerbe, ahol ugyanazokon a szakaszo-
kon és időszakban 6 évente lesz megis-
mételve a felmérés. A mintaszakaszokat 
úgy jelöltük ki, hogy a Ráckevei (Sorok-
sári)-Duna minél változatosabb élőhe-
lyei legyenek mintázva, a kijelölt min-
taszakaszok megfelelően reprezentálják 
a Duna-ág halállományának minőségi 
és mennyiségi összetételét. A vizsgá-
lathoz egy akkumulátoros rendszerű 
elektromos halászgépet alkalmaztunk, 
melyet Európában elterjedten alkalmaz-

Halfaunisztikai felmérés a Ráckevei 
(Soroksári)-Dunán (2019–2020)
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Tisztelt Olvasó!
„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen…” Még 
most sem tudok betelni vele, pedig már háromszor láttam az „RSD – A ma-
rasztalt folyó” két részét, mégis újra és újra tartogat valami addig észre nem 
vett apró részletet, ízt, pillanatot, csodát. Szendőfi Balázzsal kapcsolatban 
mindig is elfogult voltam, mióta első filmjét, a Budapest halait (2015) lát-
tam. Korszakalkotónak, sőt, egy rendkívüli sorozat első darabjának éreztem 
akkor az alkotását, és most, hogy a negyedik halas témájú természetfilmjét 
nézem, ez a vízió valósággá válik… Balázs a névjegye szerint halkuta-
tó, természetfilmes, zeneszerző és előadóművész. Az igazsághoz tartozik, 
hogy a halkutatást és a természetfilmezést is autodidakta módon műveli. 
Ha a munkásságát megnézzük, beláthatjuk, vannak emberek, akikben ve-
leszületett őstehetség van, amit a felsőoktatásban nem lehet megszerezni, 
legfeljebb mélyíteni. A halas-természetfilmes munkássága iránt érzett tisz-
telet vitt oda, hogy előterjesszem Balázst Miniszteri Elismerő Oklevélre, 
amit Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrtól átvehetett 2018-
ban. Már akkor megfogant bennem a gondolat, hogy amint lehetőségem 
lesz rá, Balázst „helyzetbe hozom”, hogy az RSD-ről forgasson filmet. Sze-
rencsére a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség a filmes projekt mögé állt 
és fő támogatóként finanszírozta azt – itt szeretnénk köszönetet mondani az 
RDHSZ Elnökségnek –, továbbá több RSD-menti település sorakozott fel 
szponzorként a produkció mellé, őket külön köszönet illeti meg: Makád, 
Tass, Dömsöd, Szigetszentmárton és Ferencváros. Ahogy mondani szokás: 

e hat támogató nélkül ez a film nem jöhetett volna létre. Hálás köszönet a 
Támogatóknak! Visszatérve a filmre, nem túlzás, hogy BBC minőségű ter-
mészetfilm készült az RSD-ről, de inkább ne hasonlítsuk senkihez és sem-
mihez, mert Balázs egy külön kategória, és a saját maga által komponált 
képi világgal egyre magasabbra és magasabbra teszi a lécet. Maga írta, 
rendezte, fényképezte, vágta, zenéjét szerezte, zenei szerkesztette az 
RSD-filmet, no de a basszusgitár-játékáról se feledkezzünk meg. A zseniá-
lis narráció pedig a ráckevei lakos és RSD-szerelmes horgász, Kossuth- és 
Arany Compó-díjas Reviczky Gábor színművész úrnak köszönhető. A film 
producere Dr. Molnár Pál, executive producere Udvari Zsolt, co-produ-
cere Pfeifer Rikárd. Mai világunk információs társadalmában, multimé-
diás bábeli zűrzavarában, lépten-nyomon silány tucattermékeket sóznak 
ránk és a média aranyként adja el nekünk a bóvlit… de itt úszik a képbe  
Balázs, és megmutatja, hogy milyen szép is egy egyszerű „Duna kavics”, 
amiért lebukik a fenékre, felhozza nekünk, és átnyújtja, mint csiszolatlan 
gyémántot, mert bizony az RSD a mi valódi ÉRTÉKÜNK! Őrizzük meg, 
vigyázzunk rá, hogy sokáig láthassuk, ilyennek, mint a filmben, szeretett 
Ráckevei (Soroksári)-Dunánkat!

RSD – A marasztalt folyó  
1. és 2. rész linkjei: rdhsz.hu/film

Nézzék meg! Nem fognak csalódni. Jó szórako-
zást! (Rajongani, meghatódni ér.)

Folytatás a 2. oldalon

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Mintahelyek a Ráckevei (Soroksári)-Dunán

Sallai Zoltán & Sallai Márton
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nak a haltani kutatásoknál. Az elektro-
mos halászgép semmilyen maradandó 
sérülést nem okoz a kifogott halakban, 
azok rövid időn belül magukhoz térnek 
és elúsznak. A vizsgálatot a főmederben 
kiegészítettük elektromos kecével is, 
mellyel a meder mélyebb pontjain élő, 
ritkább halfajok kimutatására is lehető-
ségünk nyílt. A kifogott halak fajonkénti 
egyedszámát digitális diktafonnal rög-
zítettük, majd később ezeket az egyed-
számokat fajonként és mintahelyenként 
összegeztük. Vegyük sorba, milyen 
fajokkal találkoztunk a felmérés során.

Bodorka – Rutilus rutilus: Általáno-
san elterjedt faj, stabil önfenntartó állo-
mánya él a Duna-ágban, ivadék és adult* 
korosztályú egyedeit a mintahelyek nagy 
részén megfogtuk.

Amur – Ctenopharyngodon idella: 
Korábbi telepítésekből maradtak fent 
idős példányai, Ráckevénél és Makádnál 
fogtuk meg egy-egy idős egyedét. Saj-
nos több helyről bizonyítást nyert a hazai 
vizekben a természetes ívása. Hínárfo-
gyasztásával értékes ívó- és búvóhelyeket 
tesz tönkre. A csuka visszaszorulása leg-
több horgászvízen az amur nagy arányú 
jelenlétével hozható összefüggésbe.

Vörösszárnyú keszeg – Scardinius 
erythrophthalmus: A bodorkához hasonló-
an általánosan elterjedt hala a Duna-ágnak, 
valamelyest kisebb egyedszámban fogtuk. 
A számára alkalmas mintahelyeken min-
denhol megtaláltuk.

Balin – Leuciscus aspius: Elsősorban 
ivadékaival találkoztunk, de Ráckeve és 
Makád térségében adult egyedei is kézre 
kerültek. Ivadékainak jelenléte természe-
tes ívására enged következtetni.

Küsz – Alburnus alburnus: A legna-
gyobb egyedszámban kimutatott pontyfé-
le volt, a lápi élőhelyek kivételével min-
den mintahelyünkön megtaláltuk, igen 
gyakori.

Karikakeszeg – Blicca bjoerkna: Szá-
mára alkalmas valamennyi mintahelyen 
megtaláltuk, azonban a mederfenéken von-
tatott elektromos kecével nagyobb egyed-
számban zsákmányoltuk, mint a part menti 
mintavételezésnél. Stabil, önfenntartó állo-
mánya él a Duna-ágban.

Dévérkeszeg – Abramis brama: 
A karika keszegnél kisebb egyedszámban 
fogtuk a mederfenéken az elektromos 
kecével. Szintén stabilnak mondható az 
állománya.

Bagolykeszeg – Ballerus sapa: 
Igen ritka, alkalmilag előforduló hala 
a Duna-ágnak. Adult egyedei, minden 
bizonnyal a Dunából jutnak be, kizáró-
lag elektromos kecével sikerült jelenlétét 
kimutatnunk Ráckeve térségéből.

Szilvaorrú keszeg – Vimba vimba: 
Szintén igen ritka hala a Duna-ágnak, alkal-
milag a Dunából jut be. Egyetlen példánya 
Ráckevénél akadt az elektromos kecénkbe.

Paduc – Chondrostoma nasus: Az 
előző fajhoz hasonlóan igen ritka áram-
láskedvelő hala a víztérnek, egyetlen fiatal 
példányát a ráckevei hídnál fogtuk meg.

Compó – Tinca tinca: Lápi, mocsári 
élőhelyeket kedvelő halunk. A számára 
alkalmas élőhelyen, Szigetszentmiklós-
nál a Czuczorsziget melletti lápi élőhe-
lyen sikerült fognunk egy fiatal egyedet, 
ritkának találtuk.

Halványfoltú küllő – Romanogobio 
vladykovi: Kizárólag elektromos kecével 
sikerült a faj jelenlétét kimutatnunk Rácke-
ve és Makád térségéből. Az előkerült iva-
dék korosztályú egyedei egy kisebb önfenn-
tartó állomány jelenlétét bizonyítják. Ritka 
védett hala a Duna-ágnak.

Razbóra – Pseudorasbora parva: 
Ázsiai eredetű inváziós halunkkal meg-
lepően kis egyedszámban találkoztunk a 
felmérés során, mindössze 1–1 példányt 
fogtunk, Ráckevénél és Makádnál. Egye-
lőre nem számít gyakorinak.

Szivárványos ökle – Rhodeus ama
rus: Meglepően kis egyedszámban került 
elő, egyedül a Taksonyi-holtágban találtuk 
meg, pedig a szaporodásához szükséges 
nagytestű kagylók – a fenékhálós tapasz-
talataink alapján – megfelelő mennyiség-

Halfaunisztikai felmérés a Ráckevei  
(Soroksári)-Dunán (2019–2020)
Az 1. oldal folytatása

Adult lápi póc a Csupics-sziget melletti lápból

Kessler-géb a ráckevei hídnál került elő
*adult szó jelentése faunisztikai munkákban: 
kifejlett (egyed)
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ben állnak rendelkezésre. Védett halun-
kat a jelenlegi vizsgálat alapján ritkának  
találtuk.

Széles kárász – Carassius carassius: 
Kizárólag a számára alkalmas lápi élőhe-
lyeken találtuk meg, a Csupics-sziget és 
Czuczorsziget melletti lápban, ahol stabil 
önfenntartó állománya él, de sajnálatosan 
mindkét helyen jelen volt inváziós roko-
na, az ezüstkárász is.

Ezüstkárász – Carassius gibelio: Vala-
mennyi mintahelyünkön megtaláltuk, a leg-
nagyobb egyedszámban a Taksonyi-holtág-
ban fogtuk. A mérsékelten gyakori fajok 
közé soroltuk.

Ponty – Cyprinus carpio: A lápi élő-
helyek kivételével mindegyik mintahelyről 
előkerültek, kizárólag nemesített változatú 
egyedei. Kívánatos lenne az őshonos vad 
változathoz tartozó egyedek telepítése, 
melyek ugyan lassabb növekedésűek, de ez 
esetben nagyobb arányú természetes szapo-
rulatra lehetne számítani.

Harcsa – Silurus glanis: Kizárólag 
adult egyedeiből fogtunk, az egyedszámok 
alapján stabil az állománya.

Fekete törpeharcsa – Ameiurus mel
as: Egyedül a Taksonyi-holtágban talál-
koztunk a faj több egyedével, a Duna-ág 
más vizsgált szakaszairól nem került meg.

Lápi póc – Umbra krameri: Kiemelt 
természeti értéke a Duna-ág lápi élőhe-
lyeinek, hazánk több ismert lelőhelyén 
erősen veszélyeztetett. Mint fokozottan 
védett fajnak, kiemelt figyelemmel kell 
kísérni a Duna-ágban élő populációjának 
a változását. A Csupics-sziget és Czucz-
orsziget melletti lápban stabil önfenntartó 
állománya él a fajnak.

Csuka – Esox lucius: A ragadozóhalak 
közül a csuka került elő a legkisebb egyed-
számban, ritkának mutatkozott. A süllő túl-
zott telepítésével állománya tovább csök-
kenhet.

Naphal – Lepomis gibbosus: Észak- 
amerikai származású inváziós faj. A lápi 
élőhelyeken kívül valamennyi mintahe-
lyünkön találkoztunk egyedeivel, szeren-
csére nem nagy egyedszámban.

Pisztrángsügér – Micropterus sal
moides: Szintén Észak-Amerikából került 
Európába, tudatos telepítéssel. Igen ritka 
fajként regisztráltuk, egyetlen adult egyede 
a Taksonyi holtágból került kézre.

Sügér – Perca fluviatilis: Makád és 
Ráckeve térségében fogtunk egyedeiből, 
viszonylag alacsony egyedszámban. Megíté-
lésünk szerint jóval nagyobb egyedszámban 
kellene jelen lennie, ritkának mutatkozott.

Vágódurbincs – Gymnocephalus 
cernua: Makád és Ráckeve térségében a 
mederfenéken nem számít ritkának, kizá-
rólag az elektromos kecével fogtuk meg 
a faj képviselőit, stabilnak nevezhető az 
állománya.

Lápi pócok a Csupics-sziget melletti lápból

Ritka hala a Duna-ágnak a halványfoltú küllő

A pisztrángsügért a Taksonyi-holtágban találtuk meg
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2. táblázat. A Ráckevei (Soroksári)-Dunából kimutatott halfajok, valamint a fogott fajok összesített egyedszámai mintahelyenkénti bontásban 
(a természetvédelmi oltalom alatt álló fajokat kékkel és vastagon szedtük, a közösségi jelentőségű fajokat *-gal,  

míg az inváziós és idegenhonos fajokat pirossal jelöltük)
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1. Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) bodorka 77 112 21 12,4

2. Ctenopharyngodon idella (VaLenciennes, 1844) amur 1 1 0,1

3. Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) vörösszárnyú keszeg 9 68 8 5,0

4. Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) * balin II, V 6 5 4 0,9

5. Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) küsz 99 457 167 42,9

6. Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) karikakeszeg 3 7 12 79 13 6,8

7. Abramis brama (Linnaeus, 1758) dévérkeszeg 2 27 20 44 7 5,9

8. Ballerus sapa (PaLLas, 1814) bagolykeszeg 3 0,2

9. Vimba vimba (Linnaeus, 1758) szilvaorrú keszeg 1 0,1

10. Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) paduc 1 0,1

11. Tinca tinca (Linnaeus, 1758) compó 1 0,1

12. Romanogobio vladykovi (Fang, 1943) * halványfoltú küllő II v 6 6 0,7

13. Pseudorasbora parva (Temminck & schLegeL, 1846) razbóra 1 1 0,1

14. Rhodeus amarus (Bloch, 1782) * szivárványos ökle II v 5 0,3

15. Carassius carassius (Linnaeus, 1758) széles kárász 10 24 2,0

16. Carassius gibelio (BLoch, 1782) ezüstkárász 6 15 1 7 19 8 3,3

17. Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ponty 6 4 1 9 1,2

18. Silurus glanis Linnaeus, 1758 harcsa 4 4 1 0,5

19. Ameiurus melas Rafinesque, 1820 fekete törpeharcsa 4 0,2

20. Umbra krameri WalBaum, 1792 * lápi póc II fv 26 85 6,6

21. Esox lucius Linnaeus, 1758 csuka 1 1 3 0,3

22. Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) naphal 9 9 4 1,3

23. Micropterus salmoides (Lacépéde, 1802) pisztrángsügér 1 0,1

24. Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 sügér 6 3 0,5

25. Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) vágódurbincs 11 13 1,4

26. Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) süllő 3 9 1 4 1,0

27. Sander volgensis (gmeLin, 1789) kősüllő 12 5 1,0

28. Babka gymnotrachelus (kessLeR, 1857) csupasztorkú géb 4 2 25 1,8

29. Neogobius melanostomus (paLLas, 1814) kerekfejű géb 2 28 1,8

30. Ponticola kessleri (günTheR, 1861) Kessler-géb 1 0,1

31. Proterorhinus semilunaris (heckeL, 1837) tarka géb 3 6 3 10 1,3

Fajszám: 4/1 2/1 5 17 7 18 13 15 3

Összesített egyedszám: 44 250 66 721 210 279 117

1. táblázat. Mintahelyek a Ráckevei (Soroksári)-Dunán (2019–2020)

Mintahely Település Mintahely kódja X Y Időpont

Jobb parton, 6,4–5,5 fkm, búzás Makád RSD01MAKAD1 643 576 192 468 2020.09.03

Jobb parton, 19,6–19,1 fkm, közúti hídnál Ráckeve RSD02RACKE 642 303 202 293 2020.09.03

Taksonyi-holtág, Taksony-sziget Taksony RSDTH03TAKS1 651 232 221 491 2020.09.09

Csupics-sziget melletti láp Szigetcsép RSDCSUP04SZIC 645 344 213 371 2020.09.09

Czuczorsziget Szigetszentmiklós RSDCZUC01SZSM 652 962 224 627 2019.10.14

6,3–5,2 fkm, Búzás Makád RSD01MAKAD1_K 643 309 192 175 2020.09.03

19,6–18,8 fkm, közúti hídnál Ráckeve RSD02RACKE_K 642 466 201 911 2020.09.03
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Az RDHSZ Halőri  
S z o l g á l a t á n a k 

ügye leti telefonjára 
érkezett lakossági be - 
jelentés 2021. már-
cius 13-án, 15 óra 
körül, hogy a DTCS 
egy bizonyos pont-
ján, feltehetően halá-
szati tevékenységre 
készülődnek valakik.

Halőreink az ilyen 
bejelentéseket termé-
szetesen komolyan 
veszik, így haladékta-
lanul megtörtént a helyszín és a cselekmény 
pontos beazonosítása. Valóban egy felállított 
nyakzóháló volt a Babádi-híd közelében. Az 
elfogás végrehajtásával megbízott 2 fő hiva-
tásos halőr és 1 fő társadalmi halőr láthatat-
lanul elrejtőzött a közelben és vártak. A türe-
lem meghozta gyümölcsét, amikor is másnap, 
2021. március 14-én 07:45-kor megérkezett 
egy gépkocsival négy férfi és felszedték a 
hálót, melyben halak is voltak.

Ekkor megtörtént az elfogás, melyben, 
bár eleinte vonakodtak az együttműködésre 
az ukrán állampolgárságú elkövetők, kollégá-

ink határozott és szakszerű intézkedése – sze-
mélyi sérülés nélkül – megtörte az ellenállá-
sukat, és a továbbiakban alávetették magukat 
az eljárásnak.

Ezt követően a helyszínre riasztásra 
került a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapi-
tányság egy járőre, akik dokumentálták a 
négyes elfogást, valamint a Dabas Rendőr-
kapitányság – mint területileg illetékes ren-
dőri szerv – ügyeletes bűnügyi helyszínelő-
je és rabszállító egysége, akik előállították a 
négy elkövetőt Dabasra.

A – halgazdálkodásról és a hal védelmé-

ről szóló törvény szerint tiltott eszköznek 
minősülő – 40 méteres nyakzóhálóból előke-
rült 9 db ponty (14,84 kg), 10 db jászkeszeg 
(4,24 kg), 2 db dévérkeszeg (0,67 kg), 1 db 
bodorka (0,35 kg), 1 db vörösszárnyú keszeg 
(0,52 kg), 1 db karikakeszeg (0,26 kg) és 
1 db csapósügér (0,36 kg). A pontyok és a 
jászkeszegek túlélték a traumát, a DTCS-
be visszahelyezésre kerültek, de a többi hal 
sajnos elpusztult a hálóban. Az elkövetett 
cselekmény kimeríti az orvhalászat törvényi 
tényállását, amely a Btk. szerint 2 évig ter-
jedő szabadságvesztéssel büntetendő.Ezúton 
szeretnénk megköszönni az ügyben érintett 
halőreink munkáját, valamint az együttmű-
ködő rendőri szervek segítségét. Természete-
sen nagyon hálásak vagyunk horgásztársunk 
figyelméért és bátorságáért, hogy „beleállt” 
a törvénytelen dologba és értesíteni merte 
a Halőri Szolgálatunkat. Bár többen tennék 
ezt, ha nem odaillőt tapasztalnak a vízparto-
kon! Ilyen esetekben a bejelentő számíthat 
teljes diszkréciónkra és anonimitást élvez.

Őrizzük, vigyázzuk együtt szeretett 
vizeinket, halainkat!

Pfeifer Rikárd
halőrzési  

és horgászturisztikai
ágazatvezető

Süllő – Sander lucioperca: A minta-
helyek többségéről megkerültek főként 
fiatal egyedei. Tapasztalataink alap-
ján stabil önfenntartó állománya él a 
Duna-ágban.

Kősüllő – Sander volgensis: Kizáró-
lag elektromos kecével, a mederfenékről 
fogtunk egyedeiből, Makád és Ráckeve 
térségében. A süllőhöz hasonlóan stabil-
nak találtuk az állományát.

Csupasztorkú géb – Babka gym
notrachelus: Viszonylag új lakója a 
Duna-ágnak. Elektromos kecével vég-
zett vizsgálataink során a mederfenéken 
mérsékelten gyakorinak mutatkozott.

Kessler-géb – Ponticola kessleri: 
A faj duna-ági előfordulásáról kevés 
infor máció áll rendelkezésre. Egyetlen 
adult egyedét a ráckevei közúti hídnál 

lévő kő szóráson fogtuk meg, igen ritká-
nak találtuk.

Kerekfejű géb – Neogobius melanos
tomus: A csupasztorkú gébhez hasonló-
an a mederfenéken nem számít ritkának, 
az egyedek zömét elektromos kecével  
fogtuk.

Tarka géb – Proterorhinus semilu
naris: A mintahelyeink zöméről megke-
rültek egyedei, stabilnak nevezhető az 
állománya.

Természetesen az egyszeri vizsgálat 
során keletkezett eredményekből köny-
nyelműség lenne az egyes fajok állomá-
nyainak nagyságáról pontos képet adni, 
akárcsak a Ráckevei (Soroksári)-Duna 
teljes fajkészletéről. A vizsgálatok köz-
pontjában elsősorban a természetvédel-
mi szempontból jelentős halfajok álltak, 

melyekről értékes adatokat sikerült gyűj-
tenünk. Kiemelten fontos lenne, hogy a 
Duna-ág értékes halfaunája hosszútávon 
fennmaradjon, melynek egyrészt egyik 
alapköve, hogy az idegenhonos és invá-
ziós fajok állománya ne növekedjen, 
másik alapkő, hogy ne következzenek 
be a közelmúltban megtörtént nagyfo-
kú emberi felelőtlenségből eredő olyan 
szennyezések, melyek veszélyeztetik a 
Duna-ág halállomá-
nyát. A mérsékelt 
etetőanyag felhasz-
nálással a horgászok 
is sokat tehetnek a 
Duna-ág vízminősé-
géért és halállomá-
nyáért.

Orvhalászok a Duna–Tisza-csatornán
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A vízi ökoszisztémát a vízben, levegőben, 
iszapban lévő elemek, tápanyagok, az 

élő és lebomló szervezetek kölcsönös egy-
másra hatása és folytonos változása jellemzi.

Az elemek biológiai körforgásában az 
egyik legfontosabb elem a nitrogén. A nit-
rogénformák körforgásszerű váltakozása 
határozza meg a vizek élővilágát, hatással 
van a halakra. A vízi ökoszisztémák nitro-
génformái a nitrogén, az ammónium, a nitrit 
és a nitrát. 

A levegő nitrogéntartalma beoldódik a 
vizes rendszerekbe. A molekuláris nitrogént 
közvetlenül csak kevés mikroorganizmus 
képes hasznosítani, biológiailag többnyire 
inert, mivel a N-N kötés felhasítása nagy 
energiát igényel. Ezek a mikroorganizmu-
sok a nitrogénkötő (nitrogénfixáló) bakté-
riumok és a cianobaktériumok.

A biológiai nitrogénciklusban (1. ábra) 
a levegőben lévő nitrogén beépül az azt 
megkötő baktériumok sejtjeibe. Az anyag-
cseretermékek és az elpusztult élőlények 
lebomlása során ammóniumion keletkezik 
(ammonifikáció). Mivel a vizek ammó-
niumtartalma a szerves anyagok biológiai 
lebomlását jelzi, ezért a szerves szennyezé-
sek egyik legfontosabb mutatója. 

Az ammónium nitritté, majd tovább nit-
ráttá oxidálódik a nitrifikáció során, majd 
a keletkező nitrát a denitrifikáció folyama-
tában újra nitritté, a nitrit pedig elemi nitro-
génné redukálódik. 

A nitrifikáló baktériumok, úgynevezett 
autotróf baktériumok, azaz szénforrásként 
a környezet szén-dioxidját használják, 

ugyanakkor nem fotoszintézis útján nye-
rik az energiát, hanem kemoszintetizálnak 
(vagyis nem a napfény energiáját, hanem az 
oxidációs folyamat révén keletkező, kémi-
ai energiát hasznosítják). A nitrifikációban 
két baktérium faj vesz részt. A Nitrosomo-
nas baktériumok az ammóniumot oxidálják 
nitritté, majd a Nitrobacter fajok (2. ábra) a 
nitritet nitráttá alakítják. A nitrifikáló bakté-
riumoknak – különösen a Nitrobacternek – 
nagy szükségük van a vízben oldott oxigén-
re, 2 mg/liter értéknél alacsonyabb szintnél 
a nitrifikáció leáll. A nitritnitrát átala-
kulás gyorsabb folyamat, mint az ammó-
niumnitrit átalakulás. Ennek következ-
tében a nitrit nem tud tartósan feldúsulni, 
mert megfelelően oxigéndús körülmények 
között viszonylag gyorsan tovább bomlik 
nitráttá. 

A magas nitrit koncentráció mér-
gezést okozhat a halakban, mert a nitrit 
a hemoglobinban található kétvegyértékű 
vasion-formát, a vas(II)-iont háromvegy-
értékű vas(III)-ionná oxidálja, mely így 
oxigénszállításra alkalmatlan methe-
moglobinná alakul. Ez a folyamat a met-
hemoglobinémia, amelynek következté-
ben a szervezetben oxigénhiány jön létre. 
Az egyes halfajok oxigénszükségletét táb-
lázatban foglaltuk össze (1. táblázat).

A methemoglobinémia tünete a ko pol-
tyúlemezek barnás elszíneződése, amely a 
vérben megnövekedett methemoglobinra 
utal. Amikor a methemoglobin mennyisége 
eléri a 70–80%-ot a vérben, a halak inak-
tívvá válnak. Inaktív állapotban a halak 

képesek túlélni a methemoglobinémiát, 
mert vörösvérsejtjeik tartalmaznak egy 
ún. reduktáz enzimet, amely képes a met-
hemoglobint 24–72 óra alatt visszaváltoz-
tatni hemoglobinná, amint a nitritterhelés 
megszűnik. Ha viszont a methemoglobiné-
miás halakat olyan stresszhatás éri, amely 
oxigénigényes reakciót vált ki, például 
menekülésre kényszerülnek, akkor az oxi-
génhiány miatt elpusztulhatnak. Amikor a 
methemoglobin 50% alatti mennyiségben 
van jelen a vérben, nem jellemző a halak 
pusztulása, de változhat a halak viselkedé-
se, és lassul a növekedésük. 

2. ábra: Nitrobacter 
(Forrás: https://www.indiamart.
com/proddetail/nitrobacter-
bacteria-8551124897.html)

A nitrit mennyiségének növekedése 
eltérően hat az egyes halfajokra, illetve a 
halak reakciója is változhat egyéb környe-
zeti tényezők függvényében. A tartós nitrit-
terhelés hatással lehet a halak egyéb élettani 
folyamataira, pl. a vérkeringésre, az endok-
rin rendszer működésére, a nitrogén meta-
bolizmusra vagy a kiválasztásra. A felszíni 
vizekben a jó állapot határértéke 0,1 mg/l, 
a gyenge állapot határértéke 0,5 mg/l, az e 
feletti nitrit koncentráció fajtól függő mér-
tékben mérgező hatással van a halakra.

A felszíni vizek ammónium szennye-
zettsége tág határok között változik. A 3–5 
mg/l közötti koncentráció értékek már erő-
sen szennyezett vizeket jelentenek. A nitrit-
képző Nitrosomonas működése 10 °C alatt 
lelassul, ezért a téli időszakban a nitrifiká-
ciós folyamatok visszaszorulnak. Eközben, 
mivel a szerves nitrogén ammonifikációja 

Nitrogénformák a vízi ökoszisztémákban 
és a halakra gyakorolt hatásuk

1. ábra: A biológiai nitrogénciklus
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(ammóniumig történő bomlása) 10 °C alatt 
is végbemegy, a vízfolyások ammónium 
koncentrációja relatíve növekszik. Ez az 
oka annak, hogy azonos tápanyagterhelés 
mellett a vizek ammónium koncentráci-
ója télen mindig magasabb, mint nyáron. 
A Ráckevei-Soroksári Duna-ágban pél-
dául a mért nyári átlagértékek általában 
0,5 mg/l-ig fordulnak elő, a téli értékek 
viszont elérhetik az 5 mg/l koncentrációt 
is. A halakra nézve a szabad ammónia 
képződése veszélyes (ellentétben az ammó-
niumionnal). A szabad ammónia ugyanis 
áthatol a sejtmembránon, és sejtméregként 
viselkedik. A szabad ammónia képződése 

és annak mérgező hatása függ a vizsgált 
víztest oldott oxigén és szabad szén-dioxid 
tartalmától, a keménységtől és a pH értéké-
től is. A halakra mérgező tartomány (hal-
fajtól függően) 0,2–2 mg szabad ammó-
nia/liter. Az ammónia blokkolja az oxigén 
átvitelét a kopoltyúkból a vérbe, ez okozhat 
azonnali és hosszú távú kopoltyúkárosodást 
is. A nyálkatermelő membránok is elpusz-
tulhatnak, ekkor csökken a külső nyálka-
borítás, és a bélrendszer felszíne is megsé-
rülhet. Az ammóniamérgezésben szenvedő 
halak általában lomhának, nehézkesnek 
tűnnek, gyakran a víz felszínén kapkodnak 
levegőért.

Az emberi beavatkozás a természetes 
nitrogénciklust megzavarja, bármilyen nit-
rogénforma kibocsátása környezeti zavart 
jelent egyrészt az oxigénfogyasztás növe-
kedése miatt (nitráttá történő oxidáció), 
másrészt az eutrofizáció* miatt. Kedvezőt-
len hatásokat és környezeti zavart jelent a 
mezőgazdaságban nem kellően hasznosított 
műtrágyák kimosódása is. A műtrágyák 
közül legkevésbé a nitrátokat köti meg a 
talaj, a növényzet által fel nem vett nitrát a 
vizekbe mosódik. A bemosódás a felszíni, 
a csapadékvízzel való beszivárgás pedig a 
felszín alatti vizek nitrát tartalmát növeli.

Felhasznált szakirodalom

Dr. Guti Gábor: A Ráckevei (Soroksári)- 
Duna vízminőségi mutatóinak halbiológi-
ai szempontú értékelése a 2018. szeptem-
ber 18. és október 17. közötti időszakban

Fekete Endre/Szabó S András/ Tóth Árpád: 
A vízszennyezés ökológiája

Dr. Felföldy Lajos: A vizek környezettana
Kőszeghy Csaba: A Ráckevei- Soroksári 

Duna-ág vízminőségének aktuális problé-
mái a harmadik évezred küszöbén /szak-
dolgozat/

Barreto Sára – Kőszeghy Csaba
RDHSZ Környezet-

védelmi Bizottság

1. táblázat: Egyes halfajok oxigénszükséglete 

Halfaj Kedvező oldott 
oxigén igénye mg/l

Pusztulás bekövetkezésének oldott oxigén 
tartalma mg/l

Pisztráng 8–11 mg/l felett
6,5 °C-on: 1,15 mg/l
10 °C-on: 2,5 mg/l
25 °C-on: 3,4 mg/l

Fogassüllő 20 °C-on: 2,0 mg/l
Csapósügér 18 °C-on: 1,0 mg/l
Vágódurbincs 18 °C-on: 1,0 mg/l
Dévérkeszeg 18 °C-on: 0,7-0,9 mg/l
Csuka 18 °C-on: 0,7-0,9 mg/l
Ponty 6 mg/l felett 20 °C-on: 0,8 mg/l
Kárász 20 °C-on: 0,5 mg/l
Angolna 20 °C-on: 0,2 mg/l

(Forrás: Fekete Endre/Szabó S András/ Tóth Árpád: A vízszennyezés ökológiája)

*Eutrofizáció: A növényi tápanyagok (nitrogén- és foszforvegyületek) dúsulásának következtében kialakuló 
szukcessziós folyamat, amely a szabad vízfelülettől az elnövényesedés (algásodás, hinarasodás) felé mutat.

Megkezdődött a Budapest Déli Városka-
pu Fejlesztési Program keretében meg-

valósuló atlétikai stadion és a hozzá kapcso-
lódó létesítmények építése a Kvassay-zsilip 
környékén. A munkálatok a zsilip körüli 
horgászatot is érintik: az építési forgalom 
miatt néhány partszakaszon ideiglenesen 
megszűnik a horgászat, illetve változik a 
vízpart megközelíthetősége. A Közép-Du-
na-völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről 
Kopasz Sándor, az I. Szakaszmérnökség 
vezetője, valamint Kladek Csaba, a kivite-
lezést végző cég építésvezetője adott felvi-
lágosítást a változásokról. A Kvassay-zsilip 
jobb parti (Csepel) üzemi területére a KDV-
VIZIG ebben az évben az építési munká-
latok miatt nem ad ki belépési engedélyt, 
így csak a kerítésen kívül megengedett a 
horgászat. A bal parti oldalon (a lebontott 
VITUKI épület környéke) a kivitelező csak 
néhány belépési engedélyt ad ki az ott tárolt 
csónakok tulajdonosai részére. A bal parti 
szakasz a horgászok számára korlátozottan 
lesz megközelíthető, a vasúti és a közúti híd 

alatt az építési forgalom miatt nem lehet 
horgászni. A bal parti rendőrségi kikötő 
alatt kezdődő úgynevezett „Magaspart” fel-
ső felét elkerítik, ez a szakasz tehát megkö-
zelíthetetlenné válik. Az elkerített résztől 
lefelé, déli irányban a Magaspart továbbra 

is hozzáférhető marad a horgászok számára. 
A Kvassay-zsilip környéken zajló építkezés 
miatt lezárt, korlátozott területekről Gönci 
György RDHSZ társadalmi halőri csoport-
vezető készített egy ábrát minden fontos 
információval.

Korlátozások a Kvassay-zsilip környékén
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RDHSZ Feeder Csapat Bajnokságok 

2021. április 24–26. Csepel, Csőhídi versenypálya

Az RDHSZ Versenysport Bizottsága, tekintettel a folyamatosan 
gyarapodó mezőnyre és a versenyzők igényeire, már évek óta 

foglalkozik a szövetségi feeder bajnokságok lebonyolítási rend-
szerének átalakításával. Az elmúlt két évben majd tucatnyi válto-
zatot megvizsgát a bizottság, olykor hosszas vitákat folytatott, pro 
és kontra, egy-egy lebonyolítási rendszer kapcsán. Idén tavasszal 
megszületett a döntés, azonban az új rendszer egészen az utolsó pil-
lanatig csiszolgatva lett.

Az idei évtől a szövetség 3+1 fős csapatai a Feeder Bajnokság 
A és B osztályára nevezhettek. Mivel az A osztály megmérettetésére 
csupán 4 csapat „mert” benevezni, figyelembe véve a csapatok és 
a csapattagok korábbi eredményeit, további négy csapatot feljebb 
léptettünk a B osztályból. Így végül 2021. április 24-én 10 csapat 
indult a B osztályos bajnokságon, és egy nappal később 8 csapat az 
A osztályos bajnokságon, ahol nem csupán a szövetségi Bajnoki 
címért küzdöttek a csapatok, hanem igyekeztek elkerülni az A osz-
tályból való kiesést jelentő 7. és 8. helyet.

Bár a Csőhídi versenypályát sikerült remek formába hozni, a 
késlekedő tavasz és a változékony időjárás, az RSD alacsonyan 
tartott vízszintje, valamint a Duna alacsony vízállása azt vetítették 
előre, hogy a szokásostól eltérően idén rendkívül nehéz lesz a hal-
fogás. A sejtések be is igazolódtak, hiszen már a 2–3 kilós fogá-
sok is kimagaslónak számítottak. Pár szebb dévér- és karikakeszeg, 
egy-egy termetes bodorka sokat tudott lendíteni az összes fogáson, 
ugyanakkor az is tisztán látszott, hogy ezek a fogások a felkészült 
versenyzőknél voltak jellemzők. 

A B osztály bajnoksága ennek megfelelően szoros küzdelmet 
hozott. Harmadik helyezést ért el 12 ponttal az egyéni nevezők-
ből – Bodzsár Norbert, Déry Máté, Palotai Marcell – összeállított 
RDHSZ B1 csapat, második helyen végzett 11 ponttal a Kinizsi 
Horgászegyesület – Kristóf Tibor, Molnár László, Orgován Roland, 
Illés István (csk.) összetételű – csapata. Első helyen szintén egy 
egyéni nevezőkből verbuvált csapat, az RDHSZ B2 csapata végzett. 
A Denke Zsigmond, Kormány László, Movrin Máté össze tételű 
csapat 10 ponttal nyerte meg a B osztály versenyét.

Az A osztály is hasonlóan nehéz körülményeknek nézett elé-
be vasárnap. Talán a feletetett pályának és az erősebb mezőnynek 
köszönhetően a fogott súlyok egy kicsit jobban alakultak, de a pálya 
az A osztály versenyzőinek is feladta a leckét! A 3. hely sorsa nagyon 
szoros küzdelemben dőlt el, amiből 13 ponttal – abszolút megérde-
melten(!) –  a Mátrix–Csepel HE. csapata jött ki győztesen (Debrődi 
Attila, Szabó István, Túri Pál). Nagy különbséggel, 6 ponttal máso-
dik helyen végzett a címvédő Carp Zoom – Molnársziget 1 csapata 
(Bakos Bálint, Kocsis László, Tóth Henrik). Az RDHSZ 2021. évi 
Feeder Csapat Bajnoki címét meggyőző fölénnyel a Csepel HE csa-
pata szerezte meg. Úgy látszik, hogy a Szövetségi Csapatbajnoksá-
got már csak kimagasló pálya fölénnyel lehet megnyerni, hiszen a 
dr. Pataki Zoltán, Hutóczki Attila, Nedvesi János összetételű csapat, 
csupán 4 pontot gyűjtött a 3 szektorban.

RDHSZ Szövetségi Egyéni Bajnokság 

2021. május 1–2. Csepel, Csőhídi versenypálya

Az idei évben, köszönhetően a szélesebb körű összefogásnak 
sikerült a csepeli versenypályát megújítania a Versenysport bizott-
ságnak. Az előkészítő munkákhoz idén a Vízügytől is kaptunk 
segítséget. Nagyon sok munka volt abban, hogy a kijelölt  pályát 

versenyzésre alkalmassá tette a társaság, köszönhetően a Szövet-
ségnek, a Vízügy szakemberinek, a halőröknek, a horgásztársak-
nak, valamint a versenybizottság tagjainak.

Szerencsére az előzetesen tervezett időpontban, május első hét-
végéjén meg tudta rendezni az úszós szakág az eseményt, hiszen 
az egyéni bajnokság időpontjára enyhültek a járványügyi szigorítá-
sok. Érezhető volt azonban a fokozott járványhelyzet, hiszen amíg 
a felnőtt versenyzőink a megszokott létszámban neveztek, addig a 
női, Masters és az utánpótlás kategóriákban a tavalyi évhez képest 
elmaradt a regisztrált versenyzők száma. Összesen 31 fő vett részt 
az eseményen. Új változás volt az előző évekhez képest, hogy nem 
egy, hanem két egymást követő napon rendeztük meg a fordulókat. 
Már csak a halfogás és a halbőség volt a kérdés. Az előzetesen meg-
hirdetett edzésnapokon sokféle halat fogtak versenyzőink. Látható 
volt, hogy a mennyiségek elmaradnak majd a korábbi időszak fogá-
saitól, 2–3 kg hallal már komoly eredményt lehet elérni. Ennek fő 
oka, az alacsony medertelítettség és a víz felmelegedésének elma-
radása volt. 

A halban nem túl gazdag versenyen a két fordulóban össze-
sen 80 kg halat fogtak a versenyzők, ami 2,6 kg-os átlagos fogást 
eredményezett. Az eredményes horgászathoz nagy szükség volt 
a pályán bónusz halnak számító harcsa, ponty megfogására, ami 
nagyon sokat lendített az egyéni eredményeken. 

RDHSZ Versenysport híradó, 2021 tavasz
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A verseny győztesei:
 – Női kategóriában Rudnay Csilla nyert 3 pont 2730 g.
 – Utánpótlás kategóriában Zsiga Levente végzett az első 

helyen 2 pont és 6630 g.
 – Masters kategóriát pedig Serman László nyerte 6865 g-os 

fogással. 
 – A felnőtt mezőnyében a mindkét napon szektorát megnyerő 

Gyulai Ferenc végzett az első helyen (2 pont, 7085 g). Eredményé-
vel elnyerte a 2021. évi Abszolút Bajnoki címet is, ezzel együtt az 
RDHSZ vándorkupáját. 

A szervezők a verseny minden résztvevőjének egy speciális, 
RDHSZ Versenysport feliratú nyakpántot adott ajándékba mely 
centiméter beosztással és hasznos a halfogási méret korlátozásokra 
vonatkozó információkkal nyújt segítséget a horgászok számára.

RDHSZ Feeder Egyéni Bajnokság 
2021. május 8. Csepel, Csőhídi versenypálya

Az RDHSZ Feeder Egyéni Bajnoksága 2021. május 8-án, az 
újonnan kialakított kvalifikációs rendszer szerint került megrende-
zésre. Ennek értelmében az A osztályban versenyzők közül a szek-
torok első 6, míg a nagyobb létszámú B osztályból a szektorok első 
7 helyezettje került automatikusan behívásra. Végül a visszalépések 
miatt, minden Csapat Bajnokságon résztvevő versenyzőnek lehető-
sége nyílt elindulni az egyéni bajnokságon. A nevezett 5 Master és 
1 utánpótlás versenyző mellett, az egyéni bajnokságon 37 felnőtt fee-
der versenyző vett részt. A verseny napján bőséges energiacsomag és 
egy online formában megtartott sorsolás várta a versenyzőket, akik 
a már megszokott módon fegyelmezetten betartották a járvány miatt 
kialakított szabályokat.

Bár a Duna vízállása és a melegedő időjárás lényegesen kedve-
zőbb körülményeket biztosított, mint amit a Csapat Bajnokságok 
hétvégéjén megtapasztaltak a versenyzők, sajnos a fogásokat csak a 
Duna főágából bekeveredett dévérek dobták fel némiképpen. Ennek 
köszönhetően látványosan több hal mozgott a Csőhídi-versenypá-
lyán, az átlag fogások majdnem kétszeresére növekedtek, de a las-
san induló tavasz még így is éreztette hatását, és elmaradtak a 10 kg 
feletti fogások. A verseny követő mérlegelés alatt és amíg az ered-
mények megszülettek, a résztvevő versenyzők és segítők elfogyasz-
tották a jól megérdemelt ebédjüket, ami jelen helyzetben nem lehe-
tett más, mint egy higiénikusan csomagolt nagyméretű hamburger.

Master kategória dobogója a következőképpen alakult: 1. Illés 
István 2905 g, 2. Vágó Árpád 2635 g, 3. Kopasz István 1945 g. 
A leg fiatalabb versenyzőnek járó különdíjat Szaban Zsombor érde-
melte ki, aki 935 g-os fogást tudott elérni a nehéz körülmények elle-

nére. A felnőtt kategória bajnoki címére a 3 szektor első volt esé-
lyes és az alábbi végeredmény született: 1. Kocsis László 7600 g, 
2. Molnár László 6090 g, 3. Hutóczki Attila 5095 g. Az RDHSZ 
egyéni feeder bajnoki címét tehát Kocsis László szerezte meg 2021-
ben, így Ő őrizheti a győztesnek járó vándorkupát egy évig. 

Csónakos Pergető Országos Bajnokság,  
első és második felvonás
2021. 05. 08–09. Makád 

Hosszú tervezési és engedélyeztetési procedúrák után, a Rácke-
vei Duna-ág Makádi szakaszán, a MOHOSZ felkérésére a Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetség rendezte meg a 2021 évi Csónakos per-
gető országos bajnokság 1. és 2. fordulóját. 

Az RDHSZ Versenysport bizottság több éve sikeresen szer-
vez saját horgászainak pergető bajnokságokat és horgász kupákat. 
A tavalyi évben a makádi és Rózsa-szigeti szakaszon vélhetően új 
országos rekord született, 59 pergető páros tette próbára ragado-
zóhal fogó tudását. Ez a verseny jó próbatétel volt, ez a verseny 
bebizonyította, hogy a pergető szakág képes megrendezni egy, akár 
országos bajnokságot is. 

A MOHOSZ felkérésére 2020. év közepén elkezdődött a ver-
seny tervezés, 2021 januárjában pedig az előkészületi valamint 
engedélyeztetési munkálatok. A versenyre a nevezést április köze-
pén zárták le, ez ideig 41 csapat jelentkezett. Ehhez a nevezési 
létszámhoz a bizottságnak négy nagy csónakot, mindegyikben két 
versenybírót kellett biztosítani.    
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Az országos pergető szabályzat szerint a versenyzők a ver-
senyt megelőző 10 napban nem horgászhatnak a vizen, ezt a tiltást 
a halőrök folyamatosan ellenőrizték. A versenyt megelőző csü-
törtök és péntek áll rendelkezésre a párosoknak felkészülésre, ez 
volt az úgynevezett kötelező edzés, ezen minden csapat megjelent. 
A verseny két fordulójának reggelén katonás rendben vonultak a 
csónakos párosok a kiszemelt helyekre. A majd 6 kilóméter hosz-
szú szakaszon mindenki megtalálta az általa legjobbnak vélt helyet. 
Azt, hogy melyik versenyző mit tudott róla fogni, a végeredmény 
mutatta a legjobban. A szombati forduló megtréfálta a horgászokat, 
mert az erős északi szél a Rózsa-sziget elé tolta a halakat, itt volt a 
legtöbb fogás. Vasárnap nem véletlenül a legtöbb csapat itt kezdett, 
ezen a napon is erős szél fújt, csak már a déli irányból. A verseny-
zők hamar szétszéledtek a pályán. Mindenki tette a dolgát. A parton 
készült az ebéd, a bírók rendre jártak a csónakok között és mérlegel-
tek, a horgászok meg csak dobáltak és dobáltak.

Az RSD makádi szakaszán a versenyzők változatos ragadozó 
halfaunával találkozhattak. A ragadozóhalak szinte mind egyik faját 
sikerült horogra csalni, a fogások között volt számos balin, süllő, 
kősüllő, harcsa, csuka és gyönyörű sügérek is. A méretbeli eloszlás 
is igen nagy volt, de jellemzően a nagyobb testű halakat fogták.

Statisztika:
1. forduló: Összesen fogott hal 131 db, 59,09 méter. Átlagméret 

45 cm.
2. forduló: Összesen fogott hal 95 db, 43,72 méter. Átlagméret 

46 cm.

Az első két forduló után a Gégény–Bosánszky páros vezet, 
azonban a Magyar Bajnoki cím kihirdetése még nagyon messze 
van, pontosan 4 fordulóra. 

Itt szeretne a Bizottság köszönetet mondani azoknak a horgá-
szoknak, akik a rendezényeink alatt nem horgászhattak, ezzel támo-
gatva a versenysportot. Köszönjük!

Részletes eredmények, valamint friss hírek 
az rdhsz.hu/versenysport oldalon.

RDHSZ Versenysport Bizottság
Kocsis László

Fotók: Deme Sándor, Túri Pál

A casting, mint horgász versenysport 
szakág régóta, 1953-tól van jelen a 

horgász versenysportban. A magyar ver-
senyzők – mára maroknyian maradva 
– méltán híresek külföldön, megannyi 
érem, közötte több világbajnoki érem 
büszke tulajdonosai. Azonban ez a ver-
seny szakág mind a mai napig nem kap 
megfelelő országos nyilvánosságot. Ezt 
felismerve a RDHSZ Gyermek és Ifjúsá-
gi Bizottsága négy évvel ezelőtt elkezdte 
ennek a sportnak a népszerűsítését, és a 
fiatalok között az oktatását. A gyermekna-
pokon, gyerektáborokban minden évben 
több alkalommal tartottak foglalkozáso-
kat, vetélkedőket. Majd, amikor alkalom 
volt rá, a versenyzőket kézen fogva elkí-
sérték több versenyre. A foglalkozások 
eredményessége az elért eredményekben 
tükröződött, a gyerekek, a kis- és nagy-

kamaszok mindenhonnan érmekkel tértek 
haza. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban a 
magyar bajnokságon, 2019-ben és 2020-
ban az Érsekújváron rendezett casting 
Slovak Open és Junior Világkupán, a 
háromtusa részszámokban és összetett-
ben több tucatnyi szépen csillogó arany-, 
ezüst- és bronzérmet szereztek verseny-
zőink. Kezdettől kiváló kapcsolat ala-
kult ki Földi Gáborral, a Magyar Casting 
Szövetség alapítójával, a magyar casting 
válogatott jelenlegi szövetségi kapitányá-
val, voltaképpen az ő ösztönzésére kezdő-
dött a munka, a felkészülés. Így közvet-
len kapcsolat van jelenleg is az országos 
szakággal. Azonban a rengeteg munka és 
rááldozott idő miatt mára szükségessé vált 
a munka megosztása. Az RDHSZ Ifjúsági 
és Oktatási Bizottság, ahogy eddig is, arra 
törekszik, hogy felkutassa azokat az után-

pótláskorú horgászokat, akik érdeklődést 
mutatnak a casting iránt. A horgásztábo-
rokban, gyermeknapi és egyéb rendezvé-
nyeken erre mindig is figyelmet fordítot-
tak. Az RDHSZ Versenysport Bizottság 
pedig 2021-ben alakított egy szakágat a 
casting versenysportnak. Ez a szakág a 
versenyzők éves és szezonális felkészí-
tésével foglalkozik. A szakág vezetésére 
a versenysportban jártas, a szakágban 
elismert vezetőt kerestünk: Kovács Zsig-
mondot, a MOHOSZ műlegyező horgász 
válogatott kapitányát. Az RDHSZ, mint 
annyi minden másban, ebben is zászlós-
hajó lesz. A casting verseny szakág elin-
dításával elsők vagyunk a MOHOSZ tag-
szövetségek között Magyarországon.

Kocsis László
RDHSZ Versenysport Bizottság vezető

Casting verseny szakág megalakulása
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Mi a teendő,  
ha gyermekemet 
megismertetném  
a horgászattal?
A törvény szerint hároméves kortól az adott 
év végéig 15. életévét be nem töltött gyer-
mek horgászvizsga és egyesületi tagság nél-
kül is kaphat állami jegyet. A gyermeknek 
horgászkártyát sem kötelező váltani, csak 
egy ingyenes regisztrációra van szükség, 
ami akár online is megoldható a horgasz-
jegy.hu oldalon. Ezután az állami jegy és a 
fogási napló jelképes 300 Ft-os áron kivált-
ható (egyelőre csak személyesen), a Duna-
ág vízrendszerén pedig az 500 Ft-os éves 
általános RDHSZ gyermekjeggyel, vagy a 
2500 Ft-ért váltható éves általános országos 
gyermekjeggyel már el is kezdhető a horgá-
szat. Rövidebb időszakra szóló (napi, heti 
stb.) jegy nem elérhető.

A gyermek egy db bottal horgászhat, 
kizárólag nagykorú személy felügyelete 
mellett. Ha a felnőtt kísérő nem horgászik, 
akkor természetesen neki nem kell terüle-
ti jegyet váltania, sőt, állami jegyre sincs 
szükség. A gyermek területi jeggyel napi 
darabszám korlátozás alá eső halfajokból 
naponta legfeljebb 1 db, a napi darabszám 
korlátozás alá nem tartozó őshonos hal-
fajokból naponta legfeljebb 3 kg fogható 
ki, összesen maximum 15 kg megtartására 
jogosít. Napi darabszám korlátozás alá eső 
halból (amurt is beleértve) összesen maxi-
mum 15 kg megtartására jogosít.

Kötelező-e a ponty-
matrac használata  
a Ráckevei Duna-ágon?

Bizonyos híresztelésekkel ellentétben a 
Duna-ág vízrendszerén a pontymatrac 
használata nem kötelező, és szövetségünk 
a jövőben sem tervezi ilyen jellegű sza-
bály bevezetését. A pontymatrac alkalma-
zását egyedül a bojlis jegy szabályzatában 
írjuk elő arra az esetre, ha a horgász visz-
szaengedés előtt lefényképezi a fogást. 
Általánosságban tehát nem kötelező tarto-
zék, azonban a hal visszaengedése esetén  
– különösen rekordlistás hitelesítés előtt 
– mindenképpen ajánljuk a pontymatrac, 
-bölcső vagy -zsák használatát a kíméletes 
bánásmód érdekében.

Korábban kiváltott 
általános éves területi 
jegy mellé váltható-e 
bojlis behúzós jegy?

A MOHOSZ központi jegykiadó rendszere 
meglévő éves Duna-ági általános területi 
jegy esetén is engedi az éves bojlis behú-
zós engedély váltását, mivel egy magasabb 
kategóriájú jegyről van szó. Ilyenkor azon-
ban a második jegy teljes árát (2021-ben 
66 000 Ft-ot) meg kell fizetni. A fogható 
éves kvóta természetesen nem adódik 
össze akkor sem, ha két jegyet vált a hor-

gász. Szabálysértés esetén pedig mindkét 
jegy bevonásra kerül.

Mi az oka annak, hogy 
a Szövetség zömmel 
ivadék méretben 
telepít ragadozót?

Az RDHSZ hivatalos telepítési terv szerint 
évente több millió darab kisméretű ragado-
zó halat – fogassüllőt, csukát, harcsát – tele-
pít a Duna-ágba és mellékvizeibe. Ennek a 
mennyiségnek túlnyomó része a szövetség 
ráckevei halkeltetőjéből származik. A kel-
tetés eredményének egy részét rögtön 
betelepítjük, de sokukat tovább neveljük 
a szigetbecsei halnevelő tavakban, hogy 
nagyobb méretben helyezhessük ki a hor-
gászvizekbe. A közelmúltban megvásárolt 
dömsödi halgazdaság egyik fontos feladata 
lesz – a szükséges fejlesztések után –, hogy 
a megfelelő körülményeket biztosítson a 
ragadozók további eltartásához, akár fog-
ható méretig. Azonban fontos megjegyezni, 
hogy a rablóhalak nevelése körülményes és 
drága, a Duna-ág pedig megteszi ezt helyet-
tünk további beruházás nélkül. A természe-
tes szaporulathoz hasonlóan a telepített iva-
dékok esetében is csak néhány százalékos 

a megmaradási arány, 
azonban a nagy egyed-
számnak köszönhetően 
így is komoly mennyi-
ségű hal éri meg a fel-
nőttkort.

Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések

2021. április 1-jétől visszavonásig az RSD 
40+080 és 40+030 fkm szelvényben, a 
jobb partban, a Rév sor és a Tebe utca sar-
kán, a szigetszentmiklósi olajszennyezés 
helyszínén általános halászati és horgásza-
ti tilalmat rendelt el a területi halgazdál-
kodási hatóság az RDHSZ mint halgazdál-
kodásra jogosult kérelmére. Ennek célja a 
kármentesített terület revitalizációjának, a 
tájseb gyógyulásának elősegítése a zavar-
talanság biztosításával. Kérjük a T. Hor-
gásztársakat, hogy a térképen pirossal 
jelölt területen tartózkodjanak a horgászati 
és egyéb nem odaillő tevékenységektől. 
A tilalom betartását halőreink folyamato-
san ellenőrzik.

Pfeifer Rikárd-Udvari Zsolt

Általános horgászati tilalom az olajszennyezés 
helyszínén
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A horgászat még a mai emancipált világ-
ban is inkább a férfiak elfoglaltságának 

számít, ami talán a halászó-vadászó őseink 
gyakorlatának köszönhető. A horgászattal 
megismerkedő hölgyek aránya folyama-
tosan  nő, különösen a Duna-ágon, ahol a 
legtöbb pecás számára a saját otthontól 
vagy nyaralótól karnyújtásnyi távolságban 
elérhető a víz. Ilyen környezetben nagyobb 
esélye van annak, hogy a feleségek, leány-
gyermekek, édesanyák „megfertőződjenek” 
a horgászat szenvedélyével, különösen, ha 
a család férfi tagjai megosztják az eredmé-
nyességet növelő módszereket és praktiká-
kat, sőt, akár az etetett helyeket is. A rekord-
listás halak megkeresése és kifárasztása 
azonban így is gyakran a férfiakra marad, 
a női horgászok kiemelkedő eredményei 
ezért mindig nagyobb feltűnést keltenek, 
és mi is nagy örömmel fogadjuk, megkü-
lönböztetett figyelemmel kísérjük ezeket a 
fogásokat.

A Duna-ági rekordlista bő 11 évének 
lapzártáig beérkezett 1.675 fogásából 109 
igazolólapot állítottunk ki hölgyek nevére. 
Az arány tehát nem nagy, de örvendetesen 
növekszik: a korábbi időszak évi 10 körüli 
rekordhala után 2020-ban már 25 alkalom-
mal hitelesítettük hölgyek fogásait. Jól lát-
szik, hogy női horgászaink inkább a békés 
halas módszereket űzik: 76 ponty, 25 amur 
és három compó mellett mindössze egy-egy 
harcsa, csuka, balin és kősüllő szerepel ezen 
fogások között. Süllőt, busát és egyéb hal-
fajokat egyáltalán nem jegyezhettünk fel.

Magyar Erzsébet, 26,58 kg, 2020. 10. 01. 

A mezőny legnagyobb pontya az abszo-
lút rangsorban is előkelő helyet foglal el. 
Magyar Erzsébet 26,58 kg-os tavaly őszi 
pikkelyese bojlis készségre kapott Sziget-
becsén. A hölgy rutinos bojlis horgásznak 
számít, amit az is bizonyít, hogy a képze-
letbeli dobogó második fokán is ő áll: 2016 
őszén egy 26,28 kg-os ponttyal is letette a 
névjegyét. A fogás értékét tovább növeli, 

hogy a halat saját készítésű bojlival sike-
rült becsapnia. A női horgászok legnagyobb 
pontyainak sűrű mezőnyében egy tavaly 
augusztusi ráckevei fogás következik.  
Kassainé Flóra Melinda pontya 25,89 kg-ot 
nyomott, amikor 20 perces fárasztás után 
sikerült partra emelni. A hatalmas fogást 
elnézve érthető, hogy képünkön a hölgy 
férje tartja a halat.

Kassainé Flóra Melinda, 25,89 kg,  
2020. 08. 14. 

Paczolay Mária, 28,1 kg, 2017. 08. 13.

Zavarkó Vilmosné, 26.3 kg, 2020.08.27.

Összefoglalónk legtermetesebb amur-
ja megközelíti a 30 kilót. Paczolay Mária 
2017-ben fűzött kukoricával fogott 
28,1 kg-os hala 35 perces küzdelem után 
került partra. Két évvel korábban, 2015 
augusztusában Gangl Pálné fogását hitele-
sítették halőreink, a második helyet kiér-
demlő 27,43 kg-os növényevő szintén 
kukoricacsalit vett fel, fárasztása 20 percig 
tartott. Mindkét hal hossza meghaladta az 
egy métert. A harmadik helyen egy tava-
lyi amurfogás szerepel, Zavarkó Vilmosné 
makádi hala 26,3 kg-ot nyomott a mérle-
gen, a sikeres csali ezúttal is kukorica volt.

A legnagyobbak után következzenek a 
legfrissebbek, 2021-ben ugyanis igen jól 
indult a szezon női horgászaink számára. 
A májusi pontyfogók között két ismerős 
névvel találkozhatunk: Feigl Anett Sziget-
becsén egy 17,93 kg-os pikkelyest segített 
partra mindössze 5 perces fárasztás után, 
Boros-Uri Viktória dömsödi horgásztársunk 
pedig egy szinte ugyanekkora, 17,74 kg-os 
ponttyal iratkozott fel az idei rekordlistás 
hölgyek közé. 

Feigl Anett, 17,93 kg, 2021. 05. 08.

Boros-Uri Viktória, 17,74 kg, 2021. 05. 11.

A rablóhalak közül a 2021-es év egyik 
első rekordfogását emeljük ki. Vinczéné 
Balogh Emese 7 kilós csukája a maká-
di Ezüstparton akadt horogra még január 
végén. A halszelettel csalizott fenekező 
szerelékkel megfogott ragadozó fárasztása 
5 percig tartott.

Hölgyek a Rekordlistán
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Vinczéné Balogh Emese, 7 kg, 2021.01.30

Permoser Ilona, 22,57 kg, 2016. 06. 03.

A férfiakhoz hasonlóan a hölgyek között is 
sok a visszatérő rekordlistás, a legtöbben egy-
nél több nagy halat hitelesíttettek halőreinkkel. 
Közülük is kiemelkedik két horgászhölgy, 
akik 7–7 igazolólappal szerepelnek az adatbá-
zisban. Permoser Ilona dömsödi horgász elő-
ször 2011-ben tette le névjegyét egy 15 és fél 
kilós ponttyal, azóta majdnem minden évben 
bejelentkezik egy-egy nagy ponttyal vagy 
amurral. Legnagyobb fogása egy 2016-ban 
erjesztett kukoricával akasztott 22,57 kg-os 
amur. Csapóné Barkó Anikó 2013-ban mutat-
kozott be a rekordlistán, hat szép pontyfogása 
mellett nála is egy amur áll az élen. A 2017-
ben bojlival fogott növényevőt kerek 1 méte-
res hosszal és 23,1 kg-os súllyal regisztráltuk. 

Csapóné Barkó Anikó, 23,1 kg, 2017. 07. 30.

Béres Attila

Ugyan még messze az év vége, mégis 
érdemes már most megemlékeznünk 

Boros Gyula (Dömsödi HE) sporttárs 
idei legnagyobb pontyáról, ami lapzár-
tánkig (2021. 05. 24.) vezeti a 2021. 
évi ponty rekordlistánkat. A hal töme-
ge 27 700 g, testhossza farokúszó nél-
kül 95 cm, legnagyobb kerülete 88 cm. 
A fogás időpontja, helye: 2021. május 
8. 04:30, RSD 5–6 fkm, bal part. A csa-

lizás krill-fűszeres bojlival, és az etetés 
bojlival történt. A kapás enyhe szeles 
időben, 5 ºC-os hőmérsékletnél jelent-
kezett. A sporttárs bojlis behúzós terü-
leti jeggyel rendelkezik. A szép pontyot 
bojlis bottal, 0,35-ös monofil zsinórral, 
15 perces csónakos fárasztás után sike-
rült megfogni. Gratulálunk sokszoros 
rekorderünknek!

Udvari Zsolt

A legnagyobb tavaszi ponty

Kapitális vörösszárnyú 
Soroksárról
Különleges fogásról számolt be Budai László horgásztársunk, a Vegyesüzemi Dolgozók 

HE tagja, aki 2021. május 25-én reggel, borús időben a Molnár-szigeti kiságban úszóz-
va egy 1.035 kg súlyú, 29 cm hosszú vörösszárnyú keszeget akasztott. A páratlan szépségű 
halat mérés és fotózás után azonnal visszaengedte a vízbe, melyről videót is küldött ne-
künk. A vörösszárnyút két szem csemege kukoricával sikerült becsapni, málnás kukoricás 

etetésen, 3,9 m-es match 
bottal, 19-es monofil zsi-
nórral, 16-os apró horog-
gal horgászva. A szerelék 
különlegessége a rend-
kívül érzékeny, házi ké-
szítésű 0,5 g-os szívószál 
úszó volt.

Gratulálunk, és köszön-
jük a beszámolót!

Béres Attila
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1972-ben Győrben, 1974-ben Dunaföld-
váron, 1975-ben Baján, 1978-ban Lenin-
városban, 1979-ben Szolnokon. Szegeden 
a Herman Ottó Horgász Egyesületnél kez-
dett horgászni, innét került Dunaújváros-
ba, ahol élt és dolgozott, közben horgászott 
tovább. 1971-ben versenyzőként átigazolt 
a Soroksári Dunaági Intéző Bizottság-
hoz, egyesülete pedig a Ráckevei Horgász 
Egyesület lett. Kedvelt horgászhelye volt a 
Kulcs közeli Duna part, amit sokan elne-
veztek Kálmán kőnek. Kedvenc horgász-
módszere volt a snecizés, a süllőzés és a 
spiccbotos horgászat, szeretett apróhalaz-
ni. Ő „találta fel” a verseny horgászládát és 
Ő használta előszőr hazánkban a szúnyog-
lárvát. Sorozatban így szóltak a magyar 
bajnokságokról a tudósítások: Csapatban 
1. a Soroksári Duna-ági Intéző Bizott-
ság, egyéniben bajnok Mészáros Kálmán 
Soroksári Duna-ági I.B. tagja.

A Magyar Horgászban 1968-ban olvas-
hattunk az első komolyabb eredményéről. 
Július 13-án Baján az V. Országos Bajnok-
ságon nagyon jó eredményt ért el. Csapat-
verseny végeredménye: 1. Győr és Győrvi-
déki I.B.; 2. Nagydunai I.B.; 3. Középdunai 
I.B. (Kudlik Lajos csapatvezető, Hegedűs 
József, Horváth Sándor, Mészáros Kálmán, 
Nagy Ferenc és ifj. Vinklár György ver-
senyzők). Felnőtt egyéni verseny: 1. Kocsis 
Sándor – Győr és Győrvidéki I.B.; 2. 
Mészáros Kálmán – Középdunai I.B.; 3. 
Nagy Ferenc – Középdunai I.B. 

IX. Országos Horgász Bajnokságot 
Leninvárosban 1972. június 25-én rendez-

ték meg.   Csapat eredmények: 1. Soroksári 
Dunaági IB; 2. Győr- és Győrvidáki IB; 3. 
a Nagydunai IB. Az egyéni versenyt pedig 
1972. július 8-án és 9-én tartották meg 
Győrben. Az egyéni versenybe minden 
intéző bizottság küldhetett versenyzőt, a 
válogatott keret tagjainak a részvétel köte-
lező volt. Az egyéni verseny első három 
felnőtt helyezettje: 1. Mészáros Kálmán 
(Soroksári Dunaági IB), 2. Horti János 
(Soroksári Dunaági IB), 3. Kocsis Sándor 
(Győr- és Győrvidéki IB).

A XI. Országos Horgász Csapat Bajnok-
ság versenyét 1974. július 7-én a Keleti-fő-
csatornának Tiszavasvári feletti egyenes 
szakaszán rendezték meg. A csapatbajnok-
ságot a Soroksári Dunaági Területi Bizott-
ság versenycsapata nyerte meg. Sorozatban 
egymásután háromszor lett országos baj-
nok. A győztes csapat vezetője: Rácz János, 
tagjai: Horti János, Mészáros Kálmán, 

Rimer Márton, Szűcs István és az ifjúsági 
versenyző Erber Péter. 1974. XI. Országos 
Egyéni Bajnokságot a dunaföldvári Duna 
szakaszon és Dunaújvárosban az öbölben 
rendezte meg, a MOHOSZ, egyenként 
három-három órás időtartammal. A baj-
nokság második és harmadik fordulójára a 
dunaújvárosi öbölben került sor. A kétnapos 
egyéni bajnokság végeredménye, országos 
bajnok: Mészáros Kálmán, Soroksári Duna-
ági TB; 2. Horti János, Soroksári Duna-ági 
TB; 3. Kocsis Sándor, Győrvidéki TB. 
Mészáros Kálmán a vándorserleg és a baj-
nokot megillető versenydíj mellett először 
lett birtokosa a norvég Mustad cég „Arany - 

horog” díjának, amelyet alapítója az ország 
legjobb sporthorgászának ajánlott fel.

2. kép: 1974. Mustad cég „Aranyhorog” 
díjának átvétele

A XII. Országos Egyéni Horgász Baj-
nokság döntőjére 1975. szeptember 20-án 
és 21-én került sor a bajai Sugovicának a 
strand előtti részén. A rendezőség határoza-
ta értelmében e forduló eredményébe nem 
számított bele a szélhajtó küsz. A döntés 
célja élversenyzőink ösztönzése a nagyobb 
testű halak horgászatára. Az első forduló-
ban 1. helyezett lett Horti János (Soroksári 
Duna-ági TB) 61 db, 2. Mészáros Kálmán 
88 db, 3. Szűcs István (Soroksári Dunaá-
gi TB) 39 db hallal. A második forduló a 
Nagy-Dunának a bajai Nagypandúr-sziget 
előtti szakaszán már minden halfaj beleszá-
mított a versenybe. Eredmények: 1. Mészá-
ros Kálmán 693 db, 2. Nagy I. Ferenc 648 
db, 3. Dienes Zoltán 572 db, 4. Szűcs Ist-
ván, 5. Rimer Márton. A harmadik forduló-
ra szeptember 21-én, kora délelőtt a Sugo-
vicának a Nagy-Duna felőli részén került 
sor. Az eredményekbe itt is valamennyi hal-
faj beleszámított. Eredmények: 1. Mészáros 
Kálmán 790 db, 2. Rimer Márton 724 db, 
3. Nagy I. Ferenc 885 db. A XII. Országos 
Egyéni Horgász Bajnokság végeredménye: 
országos bajnok Mészáros Kálmán (Sorok-
sári Dunaági TB), aki elnyerte a MOHOSZ 
vándorserlege, aranyérme, valamint tárgy-
jutalma mellett a japán Olympic Horgász-
cikkgyártó cég díszes kivitelezésű külön-
díját is.

Szövetségünk Halfogó Szakbizottsága 
3 fordulós selejtező és 3 fordulós döntő 
keretében rendezte meg a XV. Országos 
Egyéni Horgász Bajnokságot 1978-ban. 
A bajnokság döntője Leninváros térsé-
gében és a Nyugati-főcsatornán került 
megrendezésre. A legjobbnak vélt vízen 
messze a leggyengébb eredmények (157 
db egészen apró keszegféle, durbincs és 
fenékjáró küllő, 3860 g súlyban) születtek. 
A XV. országos egyéni horgászbajnokság 
végeredménye: A felnőttek kategóriá-

Mészáros Kálmán olyan magyar férfi 
versenyhorgász volt, aki ötször nyert 
egyéni magyar bajnokságot

1. kép: 1973. Soroksári Dunaági I.B. Egyéni Bajnokság díjazott versenyzői
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jában 1978. országos bajnok negyedik 
alkalommal Mészáros Kálmán (Soroksári 
Dunaági TB), 2. Szűcs István (Soroksári 
Dunaági TB), 3. Puskás Sándor. Ifjúsági 
bajnokságot nyert Mózer János (Sorok-
sári Dunaági TB). A bajnokok elnyerték 
a MOHOSZ vándorserlegét, aranyérmét, 
és tárgyjutalmat. A felnőtt győztes elnyer-
te még a norvég Mustad horgászcikk-ké-
szítő cég díszes kivitelű „Aranyhorog”  
díját is.

3. kép: 1975. évi O.B. győztese

Mészáros Kálmán ötödik bajnoksága: 
A bajnokság döntője 1979. szeptember 15. 
és 16. között Szolnokon volt. Az első fordu-
lóban a 41 sportember 3 óra alatt mindössze 
319 „minihalat” zsákmányolt alig több mint 
9 kg súlyban, azaz, hogy csak 38-an, mert 3 

fő nem fogott semmit. A második fordulót a 
Tisza városi szakaszán bonyolították le. Az 
eredmények még gyengébbek voltak, mint 
a holtágon. Egyetlen 1 dkg-os jobb sorsra 
érdemes durbinccsal rangos helyezést lehe-
tett elérni. A bajnokság finisére a Zagyván 
került sor. Jó versenypálya, ahol, ha nem is 
kiemelkedő darabszámban, de átlagon felüli 
súlyban jöttek a küszök. Néhány versenyző 
bámulatos ügyességgel „szedte” a sneciket. 
A XVI. Országos Egyéni Horgász Bajnok-
ság: felnőttek kategóriájában Mészáros 
Kálmán (Soroksári Dunaági Bizottság) 
megvédte bajnoki címét és igy már ötödik 
alkalommal nyert magyar bajnokságot. E 
páratlan teljesítménnyel végleg elnyerte a 
MOHOSZ által 1964-ben alapított díszes 
ezüstserleget.

Nemzetközi versenyeken, hazai baj-
nokságokon mindig tudásának maximu-
mát nyújtotta, érdemeit most már senki 

sem vitathatja. Az első egyéni horgász-
bajnokságot 1964-ben rendezték, akkor 
még a csapatverseny keretén belül hir-
dettek egyéni bajnokot. Palasits György 
volt az első hivatalos magyar egyéni 
bajnok, de az eltelt 56 évben sokan irat-
koztak fel a vándorserlegre. Ki egyszer, 
kétszer, háromszor, ennél többször csak 
keveseknek sikerült. Katus Gyulának 
(1989, 1990, 1994, 1997) és Tímár Gábor-
nak (1982, 1984, 1988, 1993) négyszer, 
Mészáros Kálmánnak (1972, 1974, 1975, 
1978, 1979) ötször vésték fel a nevét a 
bajnokok serlegére. Tagja volt a magyar 
válogatott keretnek 1970 és 1985 között. 
Sajnos fiatalon 1990. május 1-én életének 
53. évében elhunyt.

A beszámolót a Arcanum Digitális 
Tudománytár segítségével összeállította: 

Deme Sándor

4. kép: 1978. évi O.B. kategória győztesek

Búcsúzunk 
Takács György 
barátunktól…
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Takács 
György orvosdoktor, szülész-nőgyógyász, egye - 
temi adjunktus. Szombathelyen született 1938. 
április 29-én. Takács György sporttársunk a 
Neptun Sporthorgász Egyesület örökös tagja 
volt, aki pályafutása során a Ráckevei Duna-ág 
és a Tisza-tó mellett nagyon sok sporttársunk 
gyermekét, unokáját, a horgásztársadalmunk 
utánpótlását segítette a világra szülészként, 
hivatástudatból és a horgásztársadalom megsegítése érdekében. Nagy meghatottsággal gon-
dolunk Gyuri barátunkra, akit minden egyesületi horgászunk önzetlenül szeretett. Végaka-
ratát teljesítettük: hamvai a Tiszában nyertek örök nyughelyet. Búcsúbeszédet a temetési 
szertartáson Dr. Machay Tamás orvosprofesszor mondott, akit 45 éves sporttársi és kartársi 
barátság fűzött Dr. Takács György barátunkhoz. Emlékét örökké megőrizzük!

Závory Zsolt

Megjelentek  
horgászturisztikai 
reklámfilmjeink
Budapest környékének egyik legked-
veltebb horgászparadicsoma a Ráckevei 
Duna-ág déli részén lévő makádi Ezüst-
part és a tassi Rózsa-sziget. A Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövet ség megbízásá-
ból Szendőfi Balázs által forgatott rek-
lámfilm bemutatja a környék hangulatát 
és horgászturisztikai lehetőségeit.

rdhsz.hu/turisztikafilm
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Halőri Szolgálatunk jelenti

A 2021-es horgászesztendő sem indult eseménymentesen Szol-
gálatunk számára. Januárban 12, februárban 4, márciusban 30 

és áprilisban már 40, összesen tehát 76 db halvédelmi ügyben in-
dítottak eljárást halőreink. Az Új Duna-ági Híradó negyedévente 
megjelenő számaiban időről időre részletesen tájékoztatjuk hor-
gásztársainkat az adott időszakban bekövetkezett szabálysértések-
ről, bűncselekményekről. Most sincs ez másként. 

Jelen tájékoztató tehát a 2021. január 01-től április 30-ig meg-
indított, feldolgozott halőri ügyanyagokat tartalmazza.

A 76 db ügyben összesen 79 elkövetővel szemben indult meg az 
eljárás, az alábbi bontásban:

Jogosulatlan horgászat: 48 fő
Méret alatti hal kifogása: 1 fő
Tilalmi időben való horgászat: 1 fő
Tiltott helyen való horgászat: 1 fő
Kifogható halmennyiség túllépése: 2 fő
Fogási napló nem-, vagy hamis vezetése: 9 fő
Őrizetlen, vagy kivilágítatlan készség: 7 fő
Orvhalászat bűntette: 6 fő
Tiltott horgászmódszer: 1 fő
Vízügyi vonatkozású ügy: 2 fő
Természetvédelmi vonatkozású ügy: 1 fő
Összesen: 79 fő

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a legtöbb esetben halmazat is 
felmerül (pl. jogosulatlan horgász túlméretes halat visz el, vagy több 
készséggel horgászó, méret alatti halakat rak el stb.). Ez esetben a 
súlyosabbik ügye kerül a fenti statisztikába.

Kiegészítenénk az orvhalászat kategóriát is annyival, hogy a hat 
főből négy volt a hálóval halászó orvhalász és két fő volt a kijelölt 
halgazdálkodási kíméleti területen horgászó személy. Mivel a jog 
azt a cselekményt orvhalászat bűntette néven kategorizálja (és úgy 
is vizsgálja).  

Ezúton is megköszönjük Tisztelt Horgásztársainknak a sok 
hasznos információt, mellyel munkánkat segítik.

Kérjük a továbbiakban is jelezzék, ha nem odaillőt látnak-ta-
pasztalnak szeretett vízterületünkön! (A bejelentéseket diszkréten 
kezeljük.)

A 24 órán át hívható halőri ügyeleti 
telefonszám rendelkezésükre áll:
 
+36 30 675 7304

 
      

 Pfeifer Rikárd
halőrzési és horgászturisztikai

ágazatvezető

Kedves Ezüstparti Vendégeink!
Elkészült és kihelyezésre került 2 db 
új fa WC, melyekkel együtt már 
17 db gondoskodik az Ezüstpart Hor-
gászhely-együttes látogatóinak ilyen 
irányú szükségleteiről. Ezen objek-
tumok gyakori takarítása és fertőt-
lenítése napi feladata a gondnoknak, 
kérjük vigyázzanak tisztaságukra. 
Kihelyezésre került továbbá 4 db 
1100 literes szeméttároló is, melye-
ket heti gyako-
risággal ürít a 
szolgáltató.

Mind a WC-k, mind a kukák helyét pontosan 
megtalálják az RDHSZ honlapján, az alábbi lin-
ken: www.rdhsz.hu/muholdkep a Makádi Ezüst-
part fül alatt.

Új halas könyv jelent 
meg  Szövetségünk 
gondozásában
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
kiadásában 2021-ben megjelent a Szat-
hmári László-Hoitsy György szerzőpáros 
„Tógazdasági és intenzíven nevelt hala-
ink feldolgozása” című könyve. A könyv 

keménytáblás, cérnafűzött, 108 oldalas. Lehetőség van a könyv 
limitált darabszámú megrendelésére 3200 Ft + 5% ÁFA, azaz brut-
tó 3360 Ft egységáron. A könyv személyesen is megvásárolható az 
RDHSZ központi irodájában, ügyfélfogadási időben, illetve postai 
úton is megrendelhető. A könyvről és szállítási költségről (a Magyar 
Posta díjszabása szerint) számlát állítunk ki. Postázás esetén a fi ze-
tés előre utalással, a megrendelést követően díjbekérő alapján tör-
ténik. Megrendelését leadhatja a barkoczi.viktoria@rdhsz.hu email 
címre. Köszönjük szíves fi gyelmét és érdeklődését.

Udvari Zsolt 

A járványügyi védelmi in tézkedések fokozatos fel oldásának fon-
tos állomása volt a kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglá-

tó egységek megnyitása a védettséggel rendelkező vendégek és a 
felügyeletük alatt álló kiskorúak számára. Örömmel értesítjük a 
Duna-ági horgászokat, hogy a Rózsa-szigeti horgásztanya és maká-
di Ezüstpart újra várja alkalmi szállást foglaló vendégeit! A hatályos 
Kormányrendelet értelmében a szálláshelyek személyzete köteles 
ellenőrizni a védettségi igazolvány érvényességét, ezért kérjük 
szíves megértésüket. Mindkét telephelyünk összes szolgáltatása 

üzemel, a Rózsa-szigeti büfé meleg konyhá-
val és büfével várja vendégeit. A szálláshe-
lyek területén nem kötelező a maszkviselés. 
Rózsa-szigeti vendégeink fi gyelmébe ajánljuk 
honlapunkon működő online szállásfoglaló 
rendszerünket.

Kellemes kikapcsolódást kívánunk a Rác-
kevei Dunaági Horgász Szövetség horgásztu-
risztikai létesítményeiben!          Béres Attila

Nyitva a Rózsa-szigeti 
Horgásztanya és az Ezüstparti 
Horgászhely-együttes



Az idei év tavaszán is nagy lendülettel kezdődtek az 
RDHSZ haltelepítései. Klasszikus módon minden 

tavasszal a halgazdálkodási munkáink elején az előző 
évről halastavainkban átteleltetett pontyot telepítjük 
a horgászvizeinkbe, és ez idén is így volt. Az első 
tavaszi pontytelepítésünk keretében (2021. március 
9–12.) 33 399 kg kétnyaras ráckevei pikkelyest tele-
pítettünk az RSD-be. A mellékvizeink közül a Sziget-
becsei-holtágba, az Északi-övcsatornába, a Duna–Ti-
sza-csatornába és a Dömsödi Holt-Dunába tudtunk 
telepíteni összesen 10 075 kg kétnyarast. Egy másik 
makádi halastó lehalászatából biztosítottuk a tavaszi 
pontytelepítés következő ütemét. Tavaly vezettük be, 
hogy az egyenletesebb horgászfogás érdekében az 
egyes telepítéseket, a halastavak lehalászatát időben 
kissé elkülönítve hajtjuk végre, azt remélve, hogy a 
nagyobb dömpingek csillapodnak. 2021. március 31. 
és április 1. között a másik két mellékvizünk telepítését 
is végre tudtuk hajtani; a Somlyó-csatornába 565 kg, 

a Dunavölgyi-főcsatornába pedig 583 kg ponty került. 
A telepítés döntő részét pedig – 23 144 kg – az RSD 
kapta. Tavasszal elég korán kezdődnek a ragadozó 
halfajok szaporítási munkái is. Ehhez kapcsolódóan 
valósítottuk meg azok különféle korosztályainak te-
lepítését is. Először zsenge csukát telepítettünk nagy 
mennyiségben (600 000 db), majd később annak elő-
nevelt, azaz 3–4 cm-es változatát, 2021. május 4-én 
25 000 db-ot és május 10-én 50 000 db-ot. A halfaj sza-
porítása előtt és azt követően is kihelyeztünk nagymé-
retű szaporításra már nem kerülő anyahalakat is, azaz 
2-7 kg-os csukákat, 2021. március 30-án 200 kg-ot, 
2021. május 3-án pedig 342 kg-ot. A fogassüllő sza-
porítás az elég mostoha tavasz ellenére jól sikerült, 
két különböző időpontban, azaz két külön ívásból 
származó zsenge ivadékot tudtunk biztosítani a hor-
gászvizek számára. 2021. április 12-én kihelyeztünk 
3 millió, április 26-án pedig 2 millió db zsenge süllőt. 
Mindezt a süllő elhúzódó ívása tette lehetővé, ugyan-
is a második ívásra gyakorlatilag újra szabaddá vált 
a halkeltető. A csukával egy időben balin szaporítást 
is végeztünk és a 10 000 db zsenge balin ivadékot a 

Folytatás a borító 3. oldalán

Ponty telepítőanyag

Telepített csukaanyáink tömege 2 és 7 kg között  
mozgott Telepített harcsáink

2021. tavaszi haltelepítés összefoglaló 2021. tavaszi haltelepítés összefoglaló

szigetszentmiklósi úszóláp halközösségének rehabi-
litációjára fordítottuk. A harcsahorgászat is nagyon 
kedvelt vizeinken, aminek támogatásaként saját elő-
állítású háromnyaras harcsát is telepítettünk, 2021. 
március 19-én 204 kg-ot. Az előző években alkalma-
zott nyári haltelepítésünk helyett idén késő tavaszi 
(májusi) haltelepítést végeztünk el. A 2020. évi ma-
kádi haltermelésből származó háromnyaras pikkelyes 
pontyokat telepítettük horgászvizeinkbe 2021. május 
17–19-ig. Egy teljes halastó lehalászatának köszönhe-
tően 25 448 kg ponty került ki az RSD-be és 5636 
kg az RSD mellékvizeire (Északi-övcsatorna 3043 kg, 
Duna–Tisza-csatorna 2593 kg). A telepített pontyok 
átlaga 2,5 kg volt, melyre a pünkösdi hosszú hétvégén 
már készíthették horgászaink a szákjaikat. A teljes ta-
vaszi-nyári időszakra tervezett 80 000 kg ponty tele-
pítését tehát jelentősen túlteljesítettük, ugyanis eddig 
98 850 kg ráckevei pikkelyes került telepítésre, és ra-
gadozókból is jócskán túlteljesítettük a tervet.  

Ugrai Zoltán – Udvari Zsolt

A borító 2. oldal folytatása

Csuka zsengét nagy tételben telepítettünk Zsenge balin a szigetszentmiklósi rehabilitáció  
helyszínén került telepítésre
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2021. évi 2. szám (NYÁR)
INGYENES

Kamuti Krisztián 2021. 03. 05-én fogott 22,26 kg-os rekordpontyával

RDHSZ Versenysport híradó

Válogatóasztalon a ráckevei pikkelyes – a 2021. húsvét előtti telepítés átlagtömege 1,4 kg 
(Fotó: Ugrai Zoltán)

Halfaunisztikai felmérés
Korlátozások 

a Kvassay-zsilip környékén

Hölgyek a Rekordlistán




