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Borító 1. oldal: Andrási Bence (Peremvárosi HE) 9020 g-os (86-60 cm) 2023.01.14-én az RSD csepeli szakaszán műcsalival fogott süllője 

 

2022. november 19-én a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség szék-
házától nem messze, a Savoyai-kastély előtti Duna-parton Ujcz Vince, 
13 éves gyermekhorgász egy, a horgászok becslése szerint kb. 75 cm-es 
és 3,5 kg-os vágótokot fogott (1. kép). E fogás körülményeiről a Magyar 
Horgász 2023. februári számának 84. oldalán olvashatunk részletesebben. 
2023. január 7-én Hanol Dénes, a Petőfi HE horgásza a Makádi Ezüst-
parton egy 2925 grammos, 66 cm hosszú vágótokot akasztott (2. kép). 
A hal fenekező szereléket vett fel a parttól mintegy 40 m-es távolságban, 
5,5 méter mélyen. Ötperces fárasztás után következett a mérlegelés és a 

chippelés, majd a védett folyóvízi ritkaság visszatérhetett az RSD-be. És 
ennek a halnak a története itt még nem ér véget, mert 2023. január 22-én  
Szekér János (Neptun HE) a bő két héttel korábban fogott és chippel el-
látott egyedet visszafogta csonti csalival, feederezve az RSD bal parton, 
Dömsödnél, a 8,5 fkm-nél (3. kép)! A másodszori megfogásig a hal ve-
szített tömegéből, a mérlegelésnél csupán 2,5 kg-ot nyomott. A Ráckevei 
(Soroksári)-Duna történetében a tokfélék közül – a ritka előfordulású ke-
csege mellett – a vágótok a második leírt faj, a vágótoknak pedig ezek az 
első fogási adatai az RSD-ből. 

Vágótokfogások az RSD-ből
Udvari Zsolt, Pfeifer Rikárd és Béres Attila

1. kép: Ujcz Vince az RSD-ből fogott „első” vágótokkal 

3. kép: Szekér János a „második” vágótok második megfogója2. kép: Hanol Dénes a „második” vágótok első megfogója 
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Az új horgászévad kezdete előtt a legtöbbe-
ket foglalkoztató kérdés az, hogy milyen 

változásokat hoz a horgászatban az előttünk 
álló szezon? Jelen cikkünkben ebben a témá-
ban szeretnénk támpontot adni.

Jegytípusok és -árak
Mindenki a saját bőrén tapasztalhatja a 

háborús válság hatásait: az energiaárak me-
redek emelkedését és az infláció növekedését. 
Az RDHSZ legnagyobb kiadásai, a halterme-
lés és a halőrzés „fogyasztói kosarának” árai 
bőven az infláció felett növekedtek 2022-ben 
(pl. üzemanyag 60%, takarmány 85%, de ide 
tartozik a villamos energia, a halgyógyszerek, 
és többek között a munkabérek is). Emiatt 
Szövetségünk 25%-os területi jegyáremelés-
re kényszerült, hogy a jövőben is a megszo-
kott magas színvonalon láthassa el feladatait. 
A Duna-ági éves felnőtt területi jegy ára így 
2023-ban 55 000 Ft lesz, a bojlis behúzós jegy 
pedig 90 000 Ft-os áron lesz elérhető. A mel-
lékvízi felnőtt jegy 42 500 Ft-ba fog kerülni, a 
napijegy ára pedig 4900 Ft-ra fog emelkedni. 
Az 500 Ft-os RDHSZ gyermekjegy ára vál-
tozatlan marad. Továbbra is válthatóak lesz-
nek a már megszokott heti- és 72 órás jegyek. 
A jegytípusok és az elvihető halmennyiségek 
nem változnak, részletes felsorolásuk megta-
lálható az rdhsz.hu weboldalon.

Itt említjük meg, hogy a válság miatt a 
Kormányhivatal engedélyezte a halgazdálko-
dóknak a telepítések teljes elhagyását, amivel 
várhatóan sokan élni is fognak. Az RDHSZ 
ezt nem kívánja igénybe venni, vagyis az ed-

digi mennyiségben és színvonalon folytatja a 
telepítéseket jövőre is.

Horgászrend
2023-ban csak kisebb mértékben változik 

a Duna-ági horgászrend, lássuk a legfontosab-
bakat:
•• Sokakat érintő enyhítés, hogy a téli idő-

szak éjszakai tilalma egy hónappal rövi-
debb lesz: november helyett december 
1-től tilos a horgászat 20 óra és reggel 

6 óra között. A változás oka az egyre 
hatékonyabb halőrzés mellett az enyhébb 
novemberi időjárás, ami nem csak a hal-
fogást könnyíti meg, hanem a kedvezőbb 
látási viszonyoknak köszönhetően a halőr-
zést is. Fontos megemlíteni, hogy a töb-
bi téli korlátozás (vermelőhelyek, harcsa 
megtartása, szonár használata)  továbbra 
is november 2-án kezdődik.

•• Az elmúlt években télen több alkalommal 
is felmértük a Duna-ág vermelőhelyeit, 
ennek eredményeként egy új helyszín-
nel bővült a téli kíméleti területek sora. 
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Tisztelt Olvasó!
Horgásznagymamák emlékére…

Szegényebb lett ma a világ. Elmentél, itt hagytál, hullámos 
hajkoronád nem ragyog már, dolgos kezed nem simogatja 

már a kis dédunoka buksiját. Emlékszem a közös vízparti emlé-
keinkre. A déli harangszó és „jó ebédhez szól a nóta” közben 
már ott kellett ülni a megterített asztalodnál. És milyen mennyei 
gyufatésztát gyúrtál! Haltejjel-ikrával gazdagított bajai halász-
léd verhetetlen volt, és még utána jöttek az elmaradhatatlan 
rántott pontypatkók. Emlékszem a közös pecákra. A klasszikus 
arany Rileh Rex orsóval szerelt fenekező üvegbotokon lested 
a csipeszt és bizony szépen szedegettél a ráckevei pontyokból. 
Menetrendszerűen érkeztek a potykák a közös ebédezések után a 

rekkenő nyári melegben. Papa meg az esti viharlámpás úszózá-
soknál aprította a lapátdévérhadat. Másnap jött az utánozhatat-
lan traktorbelsős úszógumizás, nagyokat csobbantunk mi együtt 
és sóvárogva nézted a szomszéd vízibiciklijét. Te is szerettél vol-
na egy olyat, de túl nagy luxus lett volna az akkor nekünk, ej, 
de rég volt. Csónakkal megevezve elcsavarogtunk az Angyali- 
szigeti lagúnába is. Sokat üldögéltünk együtt a stégen, a víz 
felett cikázó fecskékben gyönyörködtünk, hallgattuk a prédáért 
acsarkodó sirályok vijjogását. A víztükrön hullámzó túlparti 
je  genyesor fátyolán át fürkésztük – a csipeszt! Most már csak 

egyedül merengek a stégen, ugyanott, ahol mi 
a boldog békeidőkben együtt. Szemem nedve-
sen pergeti le a régi közös vízparti mozikat. 
Isten Veled, törékeny kis nagymamám!

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Folytatás a 2. oldalon

A 2023. év változásai
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2023-tól január 1. és február 28., vala-
mint november 2. és december 31. között 
a dömsödi Árapasztó csatorna zsilipének 
500 méteres körzetében a főágon a csóna-
kos és a behúzós horgászat tilos, a hagyo-
mányos parti horgászat viszont továbbra 
is megengedett.

•• A tilalmi idők és a kíméleti területek a 
fentieken kívül egyebekben nem változ-
nak. A jelentősebb versenyek helyszínén 
2023-ban is általános horgászati tilalom 
lép életbe. Az RSD Carp Cup bojlis ver-

seny helyszínén, a makádi Ezüstparton 
szeptember 3. 12:00 óra és szeptember 
8. 16:00 óra között, a Ráckevei Duna-
ági nyílt pergető verseny miatt pedig a 
makádi parkerdő és a Rózsa-sziget között 
október 8-án vagy 15-én lesz általános 
tilalom.

•• A 2013. évi CII. törvény végrehajtási ren-
deletében eddig szerepelt, de most a hor-
gászrendben is hangsúlyt kapott, hogy a 
kifogott és elvinni kívánt halat a vízpart-
ról elszállítani gyorsan és kíméletesen 
leölve szabad. Szintén kötelező törvényi 

előírásként került bele a horgászrend-
be, hogy a horgász halpusztulás, víz- és 
környezet szennyezés észlelését köteles 
azonnal bejelenteni. A halőri ügyeleti 
telefonszámot minden területi jegy tar-
talmazza.
A 2023. évi Duna-ági horgászrend és a 

tilalmi területek műholdas térképe megtekint-
hető az rdhsz.hu web-
oldalon. A horgászrend 
nyomtatott füzet formá-
jában ingyenesen elér-
hető a jegyértékesítési 
pontokon.

Béres Attila

Az 1. oldal folytatása

A 2023. év változásai

A Magyar Haltani Társaság honlapján meg-
adott három jelöltre 2022. december 31-

én délig 5805 szavazat érkezett, ez alapján 
alakult ki a végeredmény (https://strawpoll.
com/polls/kogjv4qNNg6/results). Harmadik 
helyen a nagyobb folyók márnazónáját és a 
dévérzóna sodrottabb szakaszait jellemző 
selymes durbincs végzett, megszerezve a 
szava zatok 12 százalékát. A lassú folyósza-
kaszokat és az állóvizeket kedvelő sügérre a 
szavazók 38 százaléka voksolt, így második 
lett. Az első helyet, 50 százalékot picivel 
meghaladó abszolút többséggel, a magyar 
Vörös könyvben is szereplő, fokozottan vé-
dett lápi póc szerezte meg. A maximum 8–10 
centis testhosszt elérő lápi póc őshonos és 
bennszülött halunk, amely itt alakult ki a 
Duna vízrendszerében. A Kárpát-medencén 
kívül csak a Duna alsó szakasza mentén és a 
Dnyeszter torkolatvidékén él. Jellegzetessé-
ge a sötéten foltozott barna szín, az oldalán 
húzódó rézvörös csík, a hosszú hátúszó és 
a lekerekített farokúszó. Táplálékát zömmel 
kisebb gerinctelen állatok, férgek, rákocs-

kák, puhatestűek alkotják, de apróbb halakat 
is bekebelez. Ahogyan a neve is elárulja, a 
növényekkel benőtt, álló vagy lassan áramló 
vizek adják az igazi otthonát. Hajdan töme-
ges volt hazánkban, de a lápok és mocsarak 
lecsapolását követően visszaszorult azok ma-
radékaiba, a tőzegfejtők gödreibe meg a csa-

tornákba. Tekintettel arra, hogy nagyon meg-
ritkult, a fennmaradásáról gondoskodni kell. 
Ezt hazánkban – mesterséges szaporítással és 
a szaporulat kitelepítésével – egy fajvédelmi 
program segíti.

Dr. Harka Ákos
Magyar Haltani Társaság

Lápi póc (Umbra krameri)

A 2023-as év hala a lápi póc

Horgászok, horgászegyesületek fi gyelem!

A Sporthorgászat című 1925–1933. között megjelent folyóirat reprint
kiadása könyv alakban még kapható.
Igazi kuriózum, örökzöld olvasmányokkal a horgászat hőskorából és a hajdani 
egyesületi életről.
Mindössze 200 sorszámozott példányban készült, ne maradjon le róla!

Megvásárolható:
személyesen a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetségnél  
(2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.),
vagy postai úton megrendelhető Baluka Tímeánál
(baluka.timea@rdhsz.hu vagy 06-30 493-8766),
bruttó 4000 Ft-os fogyasztói áron + postaköltség.
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Tinca tinca. Varázslatos latin név, mágikus, 
rejtelmes, akár egy inka mantra. Doktorhal. 

A halak doktora, a régi mondás szerint a sérült 
halak előszeretettel dörgölőztek hozzá, finom 
halnyálkája csodát tett a beteg uszonyosokkal. 
Cigányhal. Ahogyan Matula bácsi bemutatta 
Tutajosnak az örökbecsű Tüskevár filmvál-
tozatában. Számomra ott rögzült be igazán a 
tudatomba őkelme, a compó. Zöldes színével, 
pirosló szemeivel azonnal megigézett. Rejtel-
mes életű hal, nem akad tucatszám a horgászok 
kampójára. Alapvetően olyan helyeken szeret 
tanyázni, amit más halak nem kifejezetten 
kedvelnek. Szereti a mocsaras, iszapos, lassú 
folyású szakaszokat, érzékeny kis bajszával 
mindent felfedez a mély iszapban is. Tulajdon-
képpen mindenevő, fogását a szakirodalom 
elsősorban friss gilisztával szorgalmazza, de 
nem veti meg a csemegekukoricát sem. 

Magam a klasszikus, tonkinnádbotos, 
centrepinorsós, úszós horgászat megszállottja-
ként a compók nyomába eredtem. Igyekeztem 
a lehető legegyszerűbb, legtradicionálisabb 
szereléket összeállítani az áhított hal megfo-
gásához. Ragasztott tonkinnádbotom 330 cm 
hosszú, a „Dunai Legenda” nevet viseli, Imre 
Tibor műhelyében készült Sóskúton. A cent-
repinorsó, ami állóvizen lényegében tárolóor-
sóként funkcionál, Kapitány István karcagi 
mester keze munkáját dicséri, sőt a kis compó-
zó úszót is ő készítette nekem. Az orsóra 0.18-
as monofil zsinórt tekercseltem, a horog pedig 
10-es méretű, pont kényelmes a csemegeku-
koricás horgászathoz. Általában a csemegeku-
koricához ragaszkodom, hiszen a legtöbb szép 
pontyomat is ezzel a csalival fogtam, bíztam 
benne, hogy a doktor úr sem fog idegenkedni 
a finom falattól. A felszerelés tehát útra kész, 
indulhat a horgászat! Hosszas tervezés előzte 
meg minden egyes compós napomat, hiszen 
nem egyszerű megtalálni őket. Életviteléből 
kifolyólag úgy okoskodtam, hogy az RSD-n 

érdemes a kiságakat, hókonyokat, lassuló 
vizeket, befolyók környékét, stégek melletti 
nádasokat megvallatni. Örömteli pecáknak 
néztem elébe, hiszen a jó idő, a klasszikus fel-
szerelés, a rákészülés folyamata, a helykeresés 
mind örömmel töltött el. Sosem a hal nagysága 
a lényeg számomra, hanem a „kintlét” öröme, 
amikor már a kirándulás is élmény. Mindig új 
helyeken próbálkoztam, mindig új helyeket 
fedeztem fel, kerestem a halakat, s ha valahol 
éppen nem találtam meg őket, tovább álltam. 
Etetési taktikám mindig a lehető legegysze-
rűbb, néhány marék konzerv csemegekukori-
ca és néhány marék halibut pellet. Ha compót 
nem is, kosztos pontyot vagy szebb keszege-

ket még foghatok. Jártam tehát az RSD külön-
böző szakaszait a fővárosban és távolabb is, 
meg persze az egész országot. De valahogy a 
compók egész nyáron elkerültek. Pedig sokat 
és sok helyütt próbálkoztam, ritka ajándék a 
compó, na. Még compófogásban jeleskedő 
barátommal is többször próbálkoztam (akit 
nemes egyszerűséggel Dr. Comprofesszornak 
neveztem el), de a közös horgászatok alatt 
mindig az ő úszóját vitte el a doktorhal, nem 
az enyémet. Ott voltak, láthatóan táplálkoztak 
is, az én kampómat mégis elkerülték a „zöld 
lámpások”. Aztán eltelt a forró nyár, bekö-
szöntött az ősz, szeptember első napjait éltük. 
Ismét az RSD partján próbálkoztam, csodás 
napsütésben. Rászántam másfél napot a com-
pókra. Az első napon már reggel a kiszemelt 
helyen voltam, néhány marék csemegekukori-
ca pergett a nádas mellé egy jónak ítélt helyre. 
Aztán felszereltem nádbotomat, bevetettem és 
vártam. Dr. Comprofesszor is bevetette hor-
gát. Remek vörösszárnyúkat fogott mellettem, 
de a doktoroknak se hírük, se hamvuk nem 
volt. Kitartottam a csemegekukorica mellett, 
az egész napot megúsztam kapás nélkül. De 
nem csüggedtem, megfogadtam, hogy a felke-
lő nap már újra a parton fog találni és ismét 
megpróbálom. A hűvös hajnalt már türelmet-
lenül a víz mellett töltöttem, éreztem, hogy 
valami történni fog. A nád mellé, az etetett 
helyre pottyantottam úszómat. Alig telt el 20 
perc, és befutott a 6:20-as expressz! Az úszó 
megremegett, majd elindult a nád felé. Bevág-
tam, a nádbot szinte karikába hajlott, a víz 
alatt megindult a gyorsvonat. 

A megfelelő bothossznak és akciójának 
köszönhetően hamar kitessékeltem a nádból, 
s a vízinövények felé vette az irányt. Szeren-
csére finoman gyeplőztem, a tonkin és a cent-
repin remekül dolgozott együtt, s néhány perc 
elteltével gyönyörű compót szákolhattam! 
Örömöm határtalan volt, megérkezett, akire 
egész évben vágytam. Néhány fotó a gyönyö-
rű, izmos halról, majd kíméletes visszaenge-
dés következett. Boldog és elégedett voltam. 
Korán reggel volt még, a szereléket rend-
be tettem, finoman etettem és újra a helyére 
került a pedző. Természetesen ilyen ramazuri 
után kapkodni nem kell, a doktorsereg úgyis 
szétszéledt. Már az sem számított, hogyha 
nem fogok semmit, az élmény már megvolt. 
Három kapásmentes óra következett, lassan 
csomagolni kezdtem, de az úszót még a helyén 
hagytam. Éppen végeztem a pakolással, mikor 
az úszóra pillantva láttam, hogy oldalaz a nád 
felé. Bevágás után ismét jó hal telefonált a 
kampó végéről. Hasonló koreográfia után 
ismét egy csodaszép compót szákolhattam! Ő 
már hab volt a tortán, a non plus ultra, ami-
kor már nem is számítottam rá. Ismét fényké-
pek és kíméletes visszaengedés, elköszönés a 
compók királyától. Köszönök mindent doktor 
úr! Viszlát zöld barátaim, viszlát RSD! 

Szittnyai Zalán

Compók 
nyomában
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Ezúton tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 
hogy a 2022. esztendőben az alábbi hal-

védelmi- vagy ezzel összefüggő szabálysérté-
sek, bűncselekmények kapcsán indított szol-
gálatunk eljárást, összesen 347 fő elkövetővel 
szemben. 

Ismételjük, hogy a legtöbb esetben hal-
mazati tényállás is felmerül (pl. az orvhalász 
méret alatti halat tart meg, vagy a jogosulat-
lan horgász túlméretes halat akar ellopni). 
Ilyen esetekben a súlyosabbik – komolyabban 
szankcionált – ügye kerül a fenti statisztiká-
ba. Kiegészítve a fenti „orvhalász” sort, el 
kell mondanunk, hogy a 22 főből csupán 5 fő 
volt az, aki a szó szoros értelmében hálóval 
(vagy varsával) követte el tettét. A jogsza-
bály a kijelölt kíméleti (vermelő- és ívóhely) 
területen történő horgászatot orvhalászat bűn-
cselekményi tényállásába sorolja, ezért a sta-
tisztikában is itt kell szerepeltetnünk. Volt jó 
néhány „felső méretkorlát feletti hal elvitele” 
ügyünk is, de mindig volt mellette súlyosabb 

jogsértés is, amely átkategorizálta a tettet. Az 
elkövetők lakhelye szerint illetékes halgazdál-
kodási hatóságok példás gyorsasággal és kellő 
szigorral tették a dolgukat, mind a halvédelmi 
bírságok, mind az eltiltások kivetésénél pesti-
esen szólva „nem voltak szívbajosok”. A leg-

többször méltányos és igazságos büntetések 
születtek. Ahol egy kissé enyhének ítéltük a 
pénzbüntetést vagy eltiltást – mert szövetsé-
günk szerint a nagyhal-védelem – még nem 
jelenik meg markánsan a hatósági eljárásban, 
ott alkalmaztuk a vízkezelői helyi eltiltás 
viszonylag friss jogintézményét és mellék-
büntetésként 12 hónapos kitiltással díjaztuk 
a felső méretkorlát feletti, élve ellopási kísér-
leteket. Súlyosabb esetekben, vagy visszaeső 
ügyfelek okán több éves (3–5 év) eltiltás is 
kivethető, mellyel szövetségünk élni is kíván, 
ha kell. Büszkén számolhatunk be róla, hogy 
a 347 db ügyből egyetlen egy darab sem lett 
megszüntetve halőri szakmai- vagy admi-
nisztrációs hiba miatt. Az elindított eljárások 

kivétel nélkül megalapozottak és alátámasz-
tottak voltak, melyek mind jogerős hatósági 
határozatokban, illetve ítéletekben végződtek. 
Ezúton is – mint mindig – szeretnénk hálásan 
megköszönni horgásztársainknak a sok hasz-
nos információt, mellyel munkánkat segítik! 
Kérjük a továbbiakban is jelezzék, ha nem 
odaillőt látnak-tapasztalnak szeretett vízterü-
letünkön! A bejelentéseket szigorúan diszkré-
ten kezeljük! 

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

 Pfeifer Rikárd
halőrzési 

és horgászturisztikai 
ágazatvezető

Halőri Szolgálatunk jelenti

Ügytípusonkénti bontásban tehát Fő

Jogosulatlan horgászat: 199 

Több botos horgászat: 30

Méret alatti hal kifogása:   9 

Tilalmi időben való horgászat: 2

Helyi időkorlát túllépése: 1

Tiltott helyen való horgászat: 2

Kifogható halmennyiség túllépése: 8 

Fogási napló nem-, vagy hamis vezetése: 56                          

Őrizetlen, vagy kivilágítatlan készség: 6                            

Orvhalászat bűntette: 22                         

Védett vagy nem kifogható hal megtartása: 5 

Vízügyi vonatkozású ügy:     4                            

Természetvédelmi vonatkozású ügy: 3 

Összesen: 347                        

Pályázati felhívás 
gyermek-  

és ifi horgászoknak

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
Ifjúsági és Oktatási Bizottsága pályá-

zatot hirdet „Miért én vagyok a legjobb 
választás?” címen. Várjuk minden kedves 
16 év alatti gyermek- és ifjúsági horgász 
jelentkezését, aki úgy gondolja, szükségét 
venné egy versenyládának. A feladat 12 
év alatti gyermekeknek egy 50–80 szavas 
fogalmazás, 12 év feletti gyermekeknek 
pedig egy 80–100 szavas fogalmazás. 
Kérnénk még egy videó vagy képsorozat 
készítését a gyermekek horgászatáról, a 
kisebbek rajzolhatnak is. Pályázat beadás 
határideje: 2023. május 1. A pályázati 
anyagot az alábbi e-mail címre nyújthat-
ják be: iroda@rdhsz.hu. Írják a pályázatba 
a pályázó horgászregisztrációs számát is! 
Az első három helyezettet díjazzuk, a fődíj 
pedig egy versenyláda. Eredményhirde-
tés a Ráckevei Dunaági Horgász Szövet-
ség által szervezett Gyermeknapon 2023. 
május 27-én szombaton az RDHSZ szék-
házánál.

Kocsis Réka
Ifjúsági és Oktatási Bizottság  

vezető helyettese
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Használható-e 
drótelőke és 
hármas horog az 
RSD vízrendszerén?
Magyarország vizein a horgászatra vonat-
kozó szabályokat a 2013. évi CII. törvény, 
a 133/2013. (XII 29.) VM rendelet és a hal-
gazdálkodási hasznosító helyi horgászrendje 
együttesen rögzítik. Ebből következik, hogy 
a MOHOSZ Országos Horgászrendje csak a 
MOHOSZ által közvetlenül hasznosított vize-
ken érvényes, illetve ott, ahol a helyi horgász-
rend kifejezetten így rendelkezik. Az RDHSZ 
a MOHOSZ kötelezően előírt rendelkezéseit 
átvette a helyi horgászrendbe, de a drótelőke és 
a hármashorog tiltása nem szerepelt ezek között. 
Az RDHSZ helyi horgászrendje tehát nem tar-
talmaz ilyen szabályt (sőt, a Gubovics-öbölben 
a téli időszakban ez egy egyedüli lehetséges 
rablóhalas módszer), vagyis mindkét felszerelés 
megengedett az RSD vízrendszerén.

Milyen esetekben 
hagyhatom 
őrizetlenül 
a bedobott 
készségeket?

A 133/2013. (XII 29.) VM rendelet 28/A. §-a 
szerint horgászkészség folyamatos felügyele-
tét úgy kell biztosítani, hogy a horgász a szük-
séges beavatkozásokat az adott módszerhez 
igazodó időn belül végrehajthassa. A rendelet 
világosan felsorolja a kivételeket is: ezek a 

másik készség végszerelékének vízbe jutta-
tása (ami a bojlis jeggyel akár a behúzást is 
jelentheti), a másik bottal folytatott halfárasz-
tás, illetve a csalihalfogó háló használata.

Az RSD helyi horgászrendje látszólag 
szigorúbb, hiszen közvetlen közeli szemé-
lyes őrzést ír elő, melyet a rádiós kapásjel-
ző sem helyettesíthet. Ellenőrzéskor a halőri 
gyakorlat szerint a fent felsorolt tevékenysé-
gek elfogadhatóak, kiegészítve a beetetéssel 
(akár csónakkal is), hiszen az is horgászati 
tevékenységnek minősül. Vagyis ilyen ese-
tekben átmenetileg eltávolodhatunk a bedo-
bott készségektől. Minden más esetben az 
azonnali reakciót figyelik a halőrök. Tehát 
ha a horgász néhány másodperc alatt reagál-
ni tud a kapásra, akkor akár a botok melletti 
sátorban való alvás és a rádiós kapásjelző is 
megengedett.

Meg lehet tartani  
a kívülről akasztott 
busát?

Egymásnak látszólag ellentmondó szabályok 
vonatkoznak az idegenhonos inváziós fajok 
(busa, ezüstkárász, törpeharcsa, razbóra, nap-
hal, amurgéb) visszaengedésére és a kívülről 
– vagyis a kopoltyúívtől hátrafelé – akasztott 
hal megtartására. A 133/2013. (XII 29.) VM 
rendelet 28. § (15) pontja szerint „a horogra 
kívülről és nem a fejrészen akadt halat meg-
tartani tilos”. A (17) pont szerint: „Az inváziós 
idegenhonos halakat – a (15) bekezdés szerin-
ti kívülről akadást és a 30. § (3) bekezdése 
szerinti esetet kivéve, a környezetvédelmi és 
állatvédelmi jogszabályok figyelembevételé-
vel – visszaengedni tilos”. Vagyis a kívülről 

akasztott, vagy a horgászversenyen fogott 
busát – a többi idegenhonos inváziós fajjal 
együtt – vissza kell engedni a fogás helyén.

Az RDHSZ-Balaton 
területi jegy éves 
kvótája a két vízre 
összesen értendő?
Az RDHSZ-Balaton összevont területi jeggyel 
elvihető éves halmennyiség a napi darabszám 
korlátozás alá eső fajokból 60 kg, az egyéb 
őshonos halakból pedig további 60 kg. Ez a 
mennyiség az RDHSZ helyi horgászrendjében 
szerepel, tehát az RSD vízrendszerére vonat-
kozik. A Balatonról elvihető kvótákat a bala-
toni horgászrend tartalmazza. 2023-ban ez a 
mennyiség a napi darabszám korlátozás alá 
eső fajokból összesen 100 db, ebből a raga-
dozó halak maximális mennyisége 60 db, az 
5 kg-ot elérő süllőből pedig évente összesen 
10 db vihető el.

A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet sze-
rint érvényes állami horgászjeggyel vagy álla-
mi halászjeggyel évente együttesen és össze-
sen legfeljebb 100 darabot, de legfeljebb 150 
kg-ot lehet kifogni a napi darabszám korláto-
zás alá eső fajokból, egyéb őshonos fajokból 
pedig további 100 kg vihető el. Ezen kvóták 
elérése esetén tehát akkor sem fogható több 
hal, ha aw területi jegy(ek) kvótái még nem 
merültek ki. A C&R horgászat természetesen 
ezután is megengedett.

Fontos megemlíteni, 
hogy az RDHSZ-Balaton 
jegy területi érvényessége 
a Balatonon a parti jegy 
érvényességével egyezik 
meg.

Béres Attila

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
versenynaptára a 2023. évre

Dátum RDHSZ Bajnokságok és kupák Helyszín
2023. április 8. V. RDHSZ Családi és gyerekhorgász verseny Dömsödi 2. versenypálya

2023. április 29–30. LIX. RDHSZ Úszós egyéni bajnokság (2 forduló) Dömsödi 2. versenypálya vagy Csőhíd

2023. május 6–7. VII. RDHSZ Feeder csapatbajnokság (3 fős) B oszt. 6-a, A oszt. 7-e Csőhíd versenypálya

2023. május 27. IX. RDHSZ Feeder egyéni bajnokság Csőhíd versenypálya

2023. június 10. LIX. RDHSZ Szövetségi Csapatbajnokság Csőhíd versenypálya

2023. június 18. II. RDHSZ Junior Nyílt Casting Kupa Szigetszentmárton

2023. július 15. III. RDHSZ RETRO Kupa Tisztségviselőinek versenye Rózsa-sziget

2023. augusztus 27. VI. RDHSZ Egyesületi csapatbajnokság (2+2) Dömsödi árapasztó, szúnyogi zsilip

2023. szeptember 4–8. XI. RSD CARP CUP Makád, Ezüstpart

2023. szeptember 24. X. RDHSZ Csónakos páros pergető bajnokság Szigetszentmiklós

2023. október 8. VI. RSD Open Pergető kupa (esőnap okt. 15.) Makád

Kocsis László
Versenysport Bizottság vezető

Gyakran ismételt kérdések
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Állandó rovatunkban a kitűnő „Dunai szi-
getek” blog ötlete alapján –Szávoszt-Vass 

Dániel blog-gazda írásait felhasználva – a 
Ráckevei Duna-ág szigeteit vesszük sorra 
észak-déli irányban. Cikksorozatunk ezen ré-
szében a Czuczor-szigetet „járjuk körbe”.

A Czuczor-sziget Szigetszentmiklós leg-
nagyobb szigete, mely a település északi ré-
szén, az M0 autóút hídjánál található. A mel-
lékág hosszúsága 1500 m, szélessége 15–30 
m között van, a vízmélység 1–1,5 m közötti. 
A sziget a valóságban több részből áll, mivel 
ezen a szakaszon nádasok tagolják a főmedret 
is, mely az egész Duna-ágon itt a legkeske-
nyebb.

A 18. században a szigetszentmiklósiak 
gyümölcsöskertjei voltak a területen, az 1800-
as években pedig kaszálóként hasznosították. 
A korabeli kataszteri térképeken más-más mé-
retben és formában szerepel a sziget, sőt, volt 
olyan térkép, amin fel sem tüntették. Nevezték 

Soroksári-szigetnek, Nagy-Nádas szigetek-
nek, de a jelenlegi neve is többféle írásmód-
ban volt ismert, Czuczar-, Czucza-, Cucar-, 
Cucor-szigetként is hivatkoztak rá. A szájha-
gyomány szerint ezt a nevet egy ott nyaraló 
költőről (Czuczor Gergely?) kapta.

A Duna-ág 1872-es lezárása ezt a terüle-
tet is ingovánnyá változtatta, ebben az idő-
szakban a sziget gyakorlatilag a part része 
volt. Az 1970-es években az üdülőtelkek ter-
jedése ide is elért, ekkor kezdett kialakulni 

a sziget mai arculata. A mellékágon az első 
nagyobb mértékű medertisztítás az 1980-as 
évek közepén volt. Ennek keretében az alsó 
torkolatnál csőátereszt építettek a szigeti be-
járóút alá, amely a mellékág vízpótlását, víz-
cseréjét segíti elő. Az áteresz felett a sziget 

aszfaltos úton járművel is megközelíthető. 
A Czuczor-sziget 1985 óta védett, Natura 
2000-es terület, ennek ellenére a 80-as évek 
végén itt kezdték el megépíteni az M0 autóút 
legelső szakaszához tartozó hidat és a hoz-
zá tartozó töltést. A munkálatok több kisebb 
mellékág feltöltésével jártak, ami a megma-
radt medrek feliszapolódását is elősegítette. 
A mellékág életében kedvező fordulatot je-
lentett a 2004-ben, a vízterület felső torkolati 
szakaszán végzett kotrás. Ennek eredménye-
képpen a vízmélység mintegy 2–3 méterre 
nőtt. A 2004 nyarán történt vizsgálatok a 
kotrás hatására a halállomány jelentős mér-
tékű növekedését tárták fel. 2013-ban befe-
jeződött a közúti híd bővítése egy további 

hídpályával, ami a mellékágak további káro-
sodását vonta maga után.

A Czuczor-sziget sziget növény- és ál-
latvilága gazdag és változatos. A mellékág 
felső torkolatánál értékes úszólápos terület 
fejlődött ki, a Duna-ágon ez a legészakibb 

Az RSD szigetei

A Czuczor-
sziget

A Czuczor-sziget madártávlatból (Fotó: Szendőfi Balázs)

Nádasok a főmederben A kiság felső szakasza
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ilyen előhely. Több védett madár fészkelő-
helye található a környéken, és a lápi vege-
tációra jellemző számos állat- és növényfaj 
előfordul itt. Legnagyobb termetű rágcsá-
lónk, a hód is teret nyert és szaporodik a 
sziget eldugott részein. A halak közül em-
lítést érdemelnek őshonos mocsári fajaink, 
a stabil állománnyal jelen lévő lápi póc és a 
réti csík. A megszokott fogható halfajok is 
megtalálhatóak a környéken, hiszen az M0 
híd a Duna-ág egyik legfontosabb telepítő-
helye, évente több tíz tonna halat, leginkább 
pontyot szállítunk ide az egyszerű megköze-
líthetőség okán. Az élőhely jellegzetességei 
miatt a sziget környékén az ívás is jelentős 
szokott lenni.

A Czuczor-sziget a víz nehéz megközelít-
hetősége miatt nem a vándorhorgászok pályá-
ja, inkább a vízitúrázók kedvelt terepe. A parti 
horgászok a szigettel szemben, a dunaharaszti 
oldalon a volt Autótechnika telep környékén 
találhatnak néhány szabad helyet. Akinek le-
hetősége van kajakból horgászni, az a kiság-
ban sikeresen pergethet csukára vagy balinra, 
sőt, akár a klasszikus nádi úszózás is eredmé-
nyes lehet. A keskeny mellékág Csepel-szigeti 
oldalán lévő stégeken sokan horgásznak, emi-

att a vízi közlekedés nagy körültekintést igé-
nyel. A horgászrend kapcsán említést érdemel, 
hogy a Czuczor-szigeti nádasok mindegyik 
ága kíméleti terület, ahol március 1-től június 
15-ig általános horgászati tilalom lép életbe, a 

dunaharaszti oldalon a par-
ti horgászat azonban ekkor 
is megengedett.

Béres Attila

Növénytársulás a mellékágban

Új haltermelési 
szoftver
Mérföldkőhöz érkezett a Szövetség halgazdálkodása, amikor az 

RDHSZ ügyvezetés egy új haltermelési készletgazdálkodási 
rendszer bevezetése mellett döntött. A 2023 márciusában beve-
zetendő egyedi fejlesztésű online szoftverrel akár mobil eszköz-
ről is nyomon követhető a hal- és takarmány-állomány alakulása 

a Szövetség tógazdaságaiban. A telephelyek vezetői a halmoz-
gások mellett a napi etetéseket is rögzítik, így bármikor pontos 
adatok állnak rendelkezésre az aktuális készlet megbecsüléséhez. 
A rendszerben rögzíthető a halállomány gyarapodása és természe-
tese fogyása is. A szoftverrel gyorsan és egyszerűen elkészíthető 
az éves zárás-nyitás előtti leltár a leltározási szabályzat szerint, 
melyhez kiértékelő lista és automatikus korrekció rögzítési funk-
ció is elérhető. A raktárbizonylatok és szállítólevelek elkészítése 
mellett lehetőség van egyedi lekérdezések és listák lekérésére PDF 
és Excel formátumban.

Béres Attila
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Idén februárban is pályázatot hirdetett Magyar Országos Horgász 
Szövetség a 29. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás-

ra (FeHoVa), így a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Ifjúsági 
és Oktatási Bizottsága azonnal megkezdte a szervezést. 24 gyermek 
jelentkezett a kirándulásra szerencsére mindannyian el is tudtak jönni. 
2023. február 11-én szombaton indultunk Ráckevéről, útközben pedig 
megálltunk a többi településen lakó gyermekeket felvenni. A HUNG-
EXPO-ra megérkezve az Energofish Kft. várt minket feladatokkal és 
ajándékokkal. A gyerekeknek a halfelismerés és a kvíz után meg kel-
lett látogatnia az akváriumot, ahol megnézhették a halak viselkedését, 

mozgását és elhelyezkedését a vízben. Később a Magyarország halai 
MOHOSZ plakátsorozatról kellett leírás alapján megtalálniuk a hala-
kat. A feladatok teljesítése után matricákat gyűjthettek és végül aján-
dékcsomagot kaptak az Energofish Kft. jóvoltából.

Kocsis Réka
Ifjúsági és Oktatási Bizottság vezető helyettese

FeHoVa-n jártunk

Szükségessé vált a Casting szakág vezeté-
séhez más személyt keresni, mert a sza-

kág korábbi vezetője, Kovács Zsigmond úr 
egyéb okok miatt nem tudja a továbbiakban 
betölteni a posztot. Bizottságunk megkeres-
te a szigetújfalusi Orgován Rolandot, aki a 
felkérést örömmel elvállalta. Lássuk az ifjú 
sporttárs önéletrajzából a horgász pályafu-
tásra vonatkozó részeket: „Orgován Roland 
vagyok, 18 éves. A horgászat és a termé-
szet szeretete már gyerekkoromtól fogva 
végigkísér. A tanulmányaimban is a biológia 
irányába orientálódtam, célom a halgazdál-
kodásban való felsőfokú végzettség meg-
szerzése. A horgászatot 6 éves koromban 
kezdtem, több közeli rokonom is nagy szere-
tettel űzte ezt a kikapcsolódási formát. A legtöbb horgászmódszert nagy 
élvezettel tanultam meg és alkalmazom is, ugyanis itt is úgy gondolom, 
hogy nem lehet elég széles a tudásunk, ha nem ismerjük meg az összes 
nézőpontot. Ezek ellenére mégis a pergető horgászat a szívem csücske, 

amelynek leginkább a mozgalmasságát sze-
retem. Több RDHSZ- és más egyéb amatőr 
versenyen is részt vettem az életem során, 
ahol nem mindig sikerült a dobogóra felállni, 
de tudást és tapasztalatot mindenképpen tud-
tam szerezni. A castingsporttal egy RDHSZ 
nyári táborban ismerkedtem meg, ami a 
pergetésnek köszönhetően az első perctől 
kezdve felkeltette az érdeklődésemet, és a 
kezdeti sikerek is motivációt adtak a folyta-
tásra. Nyáron részt vettünk az ifjúsági világ-
bajnokságon, ahol nagyon sok érdekesség-
gel bővíthettük a tudásunkat. Mára már két 
országos bajnoki címmel 
büszkélkedhetek és több 
nemzetközi versenyen 

elért díjjal is.” A Casting munkacsoportba pedig a 
szintén RDHSZ saját nevelésű sporttárs, Mozsárik 
Kende csatlakozott.                       

Személyi változások a Versenysport 
Bizottság Casting szakágában

    Kocsis László
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A 2022-es év elég nehezen indult az Ifjúsági és Oktatási Bizott-
ságnak. Az előző IOB vezető, Pálvölgyi Tibor halálával sajnos 
új vezetőt kellett választani. 2022. júniusban megalakult az új 

vezetésű bizottság, a rövid határidő miatt nagy teher nehezedett ránk. 
Szerencsére a pályázatok már elkészültek a táborokra, de ennek ellené-
re nagyon sok teendő várt ránk. A nehézségek ellenére megpróbáltuk 
a korábbi évekhez hasonló színvonalat megvalósítani. Megpróbáltuk 
az általunk vélt legjobb tudás szerint három turnus horgásztábort lebo-
nyolítani. 

A korábbi évekhez hasonlóan a hétfői nap folyamán volt a gyüle-
kező és a tábornyitás. A nap többi részében ellenőriztuk a felszerelése-
ket, hogy megfelelő szerelékkel horgászhassanak a gyerekek. Ilyenkor 
mindig megpróáljuk felmérni a gyerekek horgász tudását, hogy a kor-
csoport szerinti szétválasztás biztosan megfelelő-e. Természetesen már 
az első nap folyamán horgásztak és az elméletet is elkezdték tanulni az 
ifjú tanoncok. A három hét mindegyikén valamilyen programmal ked-
veskedtünk a gyerekeknek. 

Az első héten a kisebb korcsoportot elvittük a Balabán hajóval a 
Tassi-zsilipig, ahol megnézhették a víz felszínén lévő busacsoportokat, 
valamint kikötöttünk a Rózsa-szigeten, ahol megtekinhették a tassi tur-
binát egy fagylalt kíséretében. 

A második héten lehetőségünk nyílt az ifjú tinédzsereket elvinni 
a tavalyi évben nyílt Ráckevei Halmúzeumba, ahol megismerkedhet-
tek a halászat kezdetével, valamint a horgászfelszerelés fejlődésével a 
nádbotoktól egészen a karbonszálas botokig. A harmadik héten a leg-
idősebb korosztályt egy kihívás elé állítottuk, elvittük őket egy hon-
védelmi vetélkedőre. 1500 méter futás után, gránátot hajítottak, majd 
végül 50 méterről célba lövést kellett végrehajtaniuk. A hét többi nap-

ján a horgászat, a fűrdőzés és a játékok mellett elsajátították a horgászat 
alapjait, a szabályokat és a felszereléskötést. Gyakorolhatták a finom-
szerelékes úszós horgászat egyik alapját, az etetőanyag pontos vízbe 
juttatását teniszlabdával imitálva. Megtanulták az orsós botok alapját 
a castingon keresztül. Mindezek elsajátításával a csütörtöki és a pén-
teki napon 4 tusa keretében összemérték a tudásukat. Péntek délután 
pedig eljött a várva várt eredményhirdetés és a kevésbé várt táborzárás. 
Eredményhirdetésnél nemcsak a helyezetteket díjaztuk, hanem min-
den táborozó gyermeknek kedveskedtünk egy kis aprósággal. A végére 
pedig szeretném kiemelni a táborok  nyerteseit.

Első hét nyertesei: 

Kicsi kategória: 1. hely: Szalacsi Nimród, 2. hely: Tóth Lívia,  
3. hely: Gönczi Ádám. 

Nagy kategória: 1. hely: Ugrai Zoltán, 2. hely: Béres Barnabás,  
3. hely: Tóth Martin Norbert. 

Második hét nyertesei: 

Kicsi kategória: 1. hely: Vida Vivien, 2. hely: Sándor Nóra,  
3. hely: Jaksa Máté.

Nagy kategória: 1. hely: Mányi Milán, 2. hely: Gotthard Balázs,  
3. hely: Eőri Vilmos Alex. 

2022. évi horgász gyermektáboraink 
beszámolója
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Harmadik hét nyertesei: 

Kicsi kategória: 1. hely: Mányi Milán, 2. hely: Móricz Eszter,  
3. hely: Forrai Márk.

Nagy kategória: 1. hely: Mikó László, 2. hely: Csömöri Boglárka,  
3. hely: Kemecsey Ferenc. 

Minden kedves gyermek és ifjúsági horgász jelentkezését vár-
juk az idei horgásztáborainkba is!

Időpontok:

I. turnus:  (7–12 éves korig),  időpont: 2023.07.24.– 2023.07.29. 
II. turnus:  (10–15 éves korig), időpont: 2023.07.31.– 2023.08.05. 
III. turnus:  (10-15 éves korig), időpont: 2023.08.07.– 2023.08.12.
IV. turnus: (12–17 éves korig), időpont: 2023.08.14.– 2023.08.18.

Kocsis Réka 
Ifjúsági és Oktatási Bizottság vezető helyettese

Az elnök és az ügyvezető igazgató távollé-
tében és megbízásából a Ráckevei Duna-

ági Horgász Szövetséget képviselhettem a 
Dunai Halgazdálkodási Hasznosítók 2022. 
évi értekezletén Mohácson. 2022. november 
30-án 10:00 órakor pontosan kezdődött az 
értekezlet a Mohácsi Sokácok Olvasókörében. 
Valamennyi dunai hasznosító képviseltette 
magát: elnöki, ügyvezetői, halőri csoportve-
zetői, ágazatvezetői szinten, vagy egyéb meg-
bízott kollégák útján. A MOHOSZ részéről  
Csizmár Erika igazgató, Zellei Ágnes osztály-
vezető, valamint a Horgászjegy Kft. részéről  
Martin Krisztián volt ott. Bokor Károly, mint 
a házigazda HEBMESZ elnöke köszöntötte a 
résztvevőket és néhány gondolatot mondott 
a helyszín tradícióiról. Színvonalas, ám szo-
morú képet előrevetítő előadást hallgattunk 
meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

munkatársától a Mohács környéki Duna-sza-
kasz vízrajzi problémáiról (mederbevágódás, 
fokrendszer kiszáradás, talajvízvesztés), vala-
mint ezek következtében a halgazdálkodás 
természetes utánpótlásának ellehetetlenülé-
séről. Ezután Dudás Tibor, a FŐHESZ ügy-
vezető igazgatója tartott rövid beszámolót a 
kormoránhelyzetről a hasznosításukban lévő 
Duna-szakaszon, valamint a gyérítés jogi hát-
terének változásáról, a lehetőségek bővülésé-
ről. Kielemeztük a légfegyver használatának 
előnyeit és hátrányait. Hosszabb lélegzetű, 
fórumszerű beszélgetés folyt a dunai jegyek 
árharmonizációjáról, valamint a dunai hor-
gászrendek egységesítésének igényéről. 

A területi jegyárakat mindenki emelte, 
20–25 százalékkal, a 2023-as évre. Az Egy-
séges Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) 2023-
as változásáról tartott előadást Csizmár Erika 

MOHOSZ igazgató asszony. Elsőként a dunai 
hasznosítók nézhették meg az új ESZH sza-
bályzatot. Örvendetes, hogy a 3700 Ft-ból 
2200 Ft elszámolás nélkül marad helyben a 
tagszövetségnél. További 1000 Ft összegre 
célhoz kötött elszámolás kell (pl. halőri, hal-
gazdálkodási vezető munkabérének 30%-a, 
haldögszedés 30%-a, gépek, vízparti esz-
közök 30%-a). A fennmaradó 500 Ft-hoz is 
célhoz kötött elszámolás kell, pl. a minimum 
feltételek biztosítása jogcímen. A részletes 
okfejtést és elszámolási mátrixot a megkül-
dött anyagban elérhetővé tették. Egyebekben 
kötetlen, rövid beszélgetés zajlott helyi ese-
ményekről, dunai történésekről. Ebédre finom 
dunai halászlé készült a híres mohácsi Gyurity  
Brankó-módra. Az eseményt a mohácsi Busó-
udvar megtekintése zárta.

Pfeifer Rikárd

Dunai hasznosítók találkozója Mohácson
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Minden idők legsikeresebb évét zárta a 
Duna-ági Rekordlista, az elmúlt évben 

403 bejegyzéssel gyarapodott az egyre tekin-
télyesebb adatbázis, ez közel duplája a 2021-
es fogások számának! Természetesen a pon-
tyok adták a legtöbb munkát halőreinknek, 
306 alkalommal töltöttek ki pontyos igazo-
lólapot a kollégák. Arányaiban leginkább az 
amurok száma nőtt: 64 növényevőt hitelesí-
tettünk, ami csaknem háromszorosa az előző 
évi mennyiségnek. Szintén háromszoros a 
compók száma, 15 haldoktort rögzítettünk 
2022-ben, két dévérkeszeggel kiegészítve. 
A rablóhalakat ismét a csuka képviselte legna-
gyobb számban, hat fogással, majd a harcsák 
következtek öt bejegyzéssel. A fogassüllők 
kategóriájában négy rekordfogás született, és 
egy balint is hitelesítettünk. Összességében a 
ragadozó halak száma jelentősen visszaesett a 
rekordlistán.

Tovább folytattuk nagyhalvédelmi prog-
ramunkat, melynek keretében szinte az összes 
kifogott rekordpontyot megjelöltük, 250 db 
hal kapott egyedi chipes jelölést 2022-ben. 
Sok pontyot kétszer-háromszor is kifogtak, és 
már öt alkalommal hitelesítésünk olyan halat, 
ami négyszer akadt horogra.

Jankovich Krisztián, 29.2 kg, 2022.10.14.

Szabó Balázs, 28.74 kg, 2022.10.17.

A pontyok kategóriájában 2022-ben sem 
sikerült átlépni a 30 kilós álomhatárt, de a 30 
alatti mezőnyben igen nagy volt a tülekedés. 
2022 legnagyobb pontyát Jankovics Krisztián, 
az ismert horgászversenyző, szakíró és videós 
akasztotta a Somlyó-szigeten saját gyártású 
bojlival csalizva, mintegy félórát fárasztva 
a kapitális halat. Szintén októberben, három 

nappal később a túlsó parton, Szigetbecsén 
hitelesítettük a második helyezettet. Szabó 
Balázs pontyos igazolólapjára 28,74 kg-os 
súly került, mindössze 10 perces csónakos 
fárasztás után. 2022 októbere a rekordhalak 
szempontjából kiemelkedő időszak volt, a 
hónap elején legeredményesebb rekordhor-
gászunk, Siket Máté akasztotta a harmadik 
helyezett, 28,43 kg-os pontyot szintén a Som-
lyó-szigeten.

Siket Máté, 28.43 kg, 2022.10.03.

Az amurok rangsorát nagy fölénnyel nyer-
te Kubicsek János hala, melyet 30,1 kg-mal 
hitelesítettük Makádon. A hatalmas növénye-
vő júliusi hidegfrontban, szeles időben vette 
fel a kukoricával csalizott, tigrismogyorós ete-
tésen felkínált szereléket. A kapást 25 perces 
küzdelem követte. A tassi Rózsa-sziget hatal-
mas compóiról is híres, 2022 legnagyobbja is 
innen került ki, Baraskó Gyula mézes kukori-
cával feederezve fogott hala 3,38 kg-os súllyal 
került be az adatbázisba. A békés halak közül 
említést érdemel Takács Ferenc 2,7 kg-os 
dömsödi dévérkeszege, mely szeptember 
végén ködös időben vette fel a halibut pellettel 
csalizott szereléket.

Kubicsek János, 30.1 kg, 2022.07.10.

2022 legnagyobb harcsája – egyben az 
összes tavalyi hal közül a legtermetesebb – 
az a másfél órán át fárasztott 56,1 kg-os, 180 
cm hosszú harcsa, amely júliusban Makádon 
rabolt rá egy élő csalihallal felkínált stupe-
kes készségre. A csukák tavalyi listavezetője 
11,2 kg-os súlyával alig maradt el az abszolút 
Duna-ági rekordtól, ezzel a súllyal a rangsor 

harmadik helyére került. Az áprilisban fogott 
hal 15 centis bodorkára kapott, úszós (búvár-
stupekes) módszerrel felkínálva a Kerekzá-
tony-szigeten.

Baraskó Gyula, 3.38 kg, 2022.08.12.

Takács Ferenc, 2.7 kg, 2022.09.24.

Pokornyik László, 56.1 kg, 2022.07.10.

A rablóhalak kategóriájában két abszolút 
rekord is megdőlt 2022-ben. A legnagyobb 
– egyben listavezető – fogassüllő szokatlan 
módon kora délután került horogra. A 11,83 
kg-os, 84 cm hosszú nemes ragadozót csó-
nakból húzott wobblerrel sikerült becsapni 
Szigethalomnál októberben. A másik abszo-
lút rekordunk az a dömsödi balin volt, mely 
6,28 kg-os nyomott mérlegeléskor szeptem-
ber végén, mindössze 6 perces fárasztás után. 
A sikeres csali ezúttal is wobbler volt.

2022. évi rekordfogások
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Gregor László, 11.21 kg, 2022.04.24.

Pál László, 11.83 kg, 2022.10.10.

A tavalyi évben szokatlanul sokan, 21-en 
akasztottak extra nagy méretű rekordhalat, 
amely garantált jegyet ért a szerencsés horgá-

szoknak. A már-már hagyományteremtő janu-
ári sorsolásunk előtt 194 név került a „kalap-
ba”, vagyis a merítőszákba, melyek közül 50 
(pontosabban 51) cetlit húztunk ki. Ők szintén 
éves területi jegyet kapnak, így ezúttal össze-
sen 72 horgászt jutalmaztunk meg. 

Garantált jegyet kapott: Bán József, Bán 
Szabolcs, Bánhunyadi Zsolt András, Bodor 
András Márk, Boros Gyula, Gregor László, 
Jankovich Krisztián, Jegesi Zsolt, Kubicsek 
János, Monori Erika, Pál László, Péteri  
Sándor, Pokornyik László, Siket Máté,  
Simonovics István Zoltán, Szabó Balázs, 
Szabó József, Tiszavári Gergő Attila, Vámos 
Tamás, Vass Henrik, Visky Ferenc. 

A kisorsolt szerencsés nyertesek: Becze 
János, Bettenbuch Richárd, Birkás Zsolt, 
Boros-Uri Viktória, Czvik Gyula, Csiszár 
Tibor, Csörgi József, Duhaj Péter, Érsek  
Attila, Fehér Pál, Flaisz Gábor, Forgó 
József, Füki Sándor, Gangl Pál, Gangl Pálné,  
Gasparics Attila, Gergő Noel Zoltán, Godó 
Rolf, Gross Alexandru, Gudmann Ferenc, 
Hanol Dénes, Horváth András, Ifj. Szabó 
Krisztián, Inhof Dezső, Jacsó Zoltán, Juhász 
Attila, Kiss Gáborné, Kiss Krisztián Zsolt, 
Kiss László, Kovács Dániel, Kovács Szilárd, 
Kőműves István, Kunsági Zsigmond, Lovász 
Gyula, Makács Adrián, Mihálovics Balázs 
János, Miklós István, Molnár Zoltán, Németh 
Ferenc, Nyitrai Sándor, Osgyáni Péter, Pintér 
József, Polyák Attila, Primász József, Rácz 
Béla, Sándor Mihály, Szendrei Ádám, Tabányi 
Ferenc, Tóthné Islai Mária, Vajjon Péter Pál, 
Veres János.

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 
2023-ban változatlan feltételekkel várjuk a 
szebbnél szebb Duna-ági rekordfogások iga-
zolólapjait. 

Cikkünk végén következzen egy kis cse-
mege a számok rajongóinak: néhány statiszti-
ka a 2022. évi rekordfogásokból.

Fajok szerinti eloszlás

Halfaj db  Össztömeg  
(kg) 

 Átlagsúly  
(kg) 

 Legnagyobb  
(kg) 

Ponty 306  5750,5 18,8 29,2 

Amur 64  1263,7 19,7 30,1 

Compó 15 36,8 2,5 3,4 

Csuka 6 46,3 7,7 11,2 

Harcsa 5 207,4 41,5 56,1 

Süllő 4 33,2 8,3 11,8 

Dévérkeszeg 2 4,7 2,4 2,7 

Balin 1 6,3 6,3 6,3 

Összesen 403 7 348,9 18,2 56,1 
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Egyesületek rekordfogásai

 Egyesület db  Össztömeg 
(kg) 

 Átlagsúly  
(kg) 

 Legnagyobb 
(kg) 

1 Dömsödi HE 55 991,2  18,0     28,4 
2 Petőfi HE 40 826,6  20,7     56,1 
3 Szigetbecsei HE 39 732,4  18,8     26,3 
4 Ráckevei HE 23 452,2  19,7     25,9 
5 Vegyesüzemi Dolgozók HE 19 323,7  17,0     25,2 
6 Neptun HE 18 327,0  18,2     28,7 
7 Csepel HE 15 259,8  17,3     24,5 
8 Postás HE 11 215,3  19,6     30,0 
9 Dolgozók Szigetszentmiklósi HE 10 174,0  17,4     23,2 

10 Vízügyi Dolgozók HE 6   77,0  12,8     19,5 
11 Molnár-sziget HE 4   81,7  20,4     23,2 
12 Bugyi HE 4   75,6  18,9     22,7 
13 MÁVAG HE 4   73,6  18,4     20,3 
14 Délpesti HE 3   38,0  12,7     19,5 
15 BKV HE 2   32,3  16,2     17,3 
16 Nemzeti Közművek HE 1   19,6  19,6     19,6 
17 Csepel-sziget HE 1   19,4  19,4     19,4 
18 BM Dolgozói HE 1   18,0  18,0     18,0 

Nem RDHSZ tagegyesület 147 2611,6  17,8     54,0 
Béres Attila



141414 ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

Ponty teljesítményvizsgálat eredménye

A ponty fajtaelismerést Magyarországon az állattenyésztésről szóló 
2019. évi LVI. törvény az állattenyésztés szabályozásához szüksé-

ges törvényi szintű rendelkezésekről biztosítja. Tenyészállatot, szapo-
rítóanyagot a fajta önálló nevének egyidejű feltüntetésével, kizárólag 
fajtaelismeréssel rendelkező vagy fajtaelismerésre bejelentett fajtákból, 
hibridekből, illetve keresztezési programból lehet forgalomba hozni. 

A fajtamegújító teljesítményvizsgálatokat a Magyar Akvakultúra és 
Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) Pontytenyésztő Tagozata 
koordinálja a „Ponty Teljesítményvizsgálati Irányelvek 5.” előírásainak 
megfelelően, amelyet egy év alatt – a pontyok másodnyaras korától 
a piaci méretük eléréséig – végeztet el. A MA-HAL megbízásából a 
teljesítményvizsgálatok ellenőrzésében és azok értékeléséhez szüksé-
ges termelési eredmények, vágóérték és zsírtartalom meghatározását a  
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és Környezet-
biztonsági Intézet, Halászati Kutató Központja (HAKI, Szarvas) vé-
gezte. A teljesítményvizsgálat eredményei átadásra kerültek a Nemzeti 
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) Tenyésztési Hatósági Osztá-
lyára. A „ráckevei pikkelyes” ponty fajtatulajdonos tenyésztő szervezete 
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség. A 2022. évben esedékes telje-
sítményvizsgálat során az alábbi tulajdonságokat vizsgálták: növekedő-
képesség; életképesség, megmaradási százalék; takarmányértékesítő- 
képesség; vágóérték; örökletes rendellenességek aránya. Megálla-
pították, hogy a teljesítményvizsgálati eredmények a termelési tulaj-
donságok vonatkozásában megfelelnek a fajtával szemben támasztott 
termelési és horgászati hasznosítási követelményeknek. Azonban a 

testméret indexek vonatkozásában eltérés tapasztalható a fajtastandar-
dban leírtakhoz képest, amely a testforma alakulásában válik nyilván-
valóvá (hosszabb test, alacsonyabb hát). Ennek okai az anyaállomány 
szelekciójában történt eltérő preferenciákban keresendők. A jelenlegi 
szelekciós szempontok között a korábbiakban leírt fajtához képest a 
preferencia kissé eltolódott a megnyúltabb testforma felé.

Idegenforgalmi adó a Rózsa-szigeten

Tass Község Jegyzője a 2023.01.11-én kelt levelében értesítette Szö-
vetségünket, hogy bevezették az IFA-t. Tass Község Önkormány-

zat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va megalkotta a 15/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét, amely-
lyel 2023. január 1. napi hatállyal bevezette az idegenforgalmi adót. 
Ennek értelmében adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki 
nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén lega-
lább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéj-
szakák száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 
500 forint. Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást 
(vendégkönyvet) vezetni, ami tartalmazza a vendég nevét, születési 
helyét és idejét, állampolgárságát, lakcímét, az eltöltött vendégéj-
szakák számát, a beszedett adó összegét, adómentesség jogcímét, a 
vendég aláírását. Az IFA bevezetése a Ráckevei Dunaági Horgász  
Szövetség Rózsa-szigeti Horgásztanyáját (6098 Tass, Szentgyörgy- 
puszta 6.), illetve vendégeit is érinti, ezért a Horgásztanyánk 2023. évi 
Házirendjében a változásokat átvezettük.

RSD mellékvizek kivétele az országos jegyből

A Magyar Országos Horgász Szövetséggel történt hosszas egyez-
tetések eredményeként sikerült elérni, hogy valamennyi más  

MOHOSZ tagszövetségi vízre érvényes rendező elv kerüljön beveze-
tésre az RDHSZ vizeire is. Ennek az elvnek az a lényege, hogy a men-
tett oldali holtágak nem tartoznak az országos jegy területi hatálya alá, 
így a 2023. évi országos területi jegyek vízterületi érvényességi köréből 
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség hasznosításában lévő Sziget-
becsei holtág (13-199-1-1) és a Dömsödi Holt Duna-ág (13-016-1-1) 
kivonásra került.

Együttműködés az Állami Halőri Szolgálattal

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2022. december 5-én együtt-
működési megállapodást írt alá a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-

sági Hivatallal, a halőrzési feladataik minél sikeresebb ellátása érde-
kében. Az Együttműködési megállapodás a NÉBIH részéről az általa 
működtetett Állami Halőri Szolgálat (ÁHSZ) tevékenységére terjed ki. 
Az RDHSZ vállalta, hogy a hivatásos halőr intézkedési jogkörén kívüli 
jogsértéseket (pl. illegális halkereskedelem boltokban, vendéglőkben) 
haladéktalanul jelzi az ÁHSZ felé, valamint segíti az állami halőrök 
feladatellátását, intézkedését, továbbá az ÁHSZ szolgálati gépjárműve-
inek, vízi járműveinek esetenkénti tárolását, műszaki mentését is lehe-
tővé teszi. Az ÁHSZ többek között vállalta, hogy az RDHSZ hivatásos 
halőrei által – azok intézkedési jogkörén kívüli – halgazdálkodási jog-
sértéseket (pl. horgász fogásból származó hal illegális kereskedelme, 
halboltokban és vendéglőkben forgalmazott haltermékek eredetének 
ellenőrzése, halszállítmányok nyomonkövetése) soron kívül kivizsgál-
ja, a szükséges ellenőrzést haladéktalanul lefolytatja, továbbá segíti az 

RÖVID HÍREK
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RDHSZ hivatásos halőreinek intézkedését vízi és 
szárazföldi járműveivel, egyéb eszközeivel, vala-
mint életerős sürgősségi támogatással 0–24 órás, 
365 napos intervallumban.

Márnaivadék Ráckevéről

Régóta ismerjük a vízi járművek szerepét a 
halak és más vízi szervezetek terjesztésében, 

melyek a folyókon a hosszirány mentén vagy 
akár a tengereken nagyobb távolságra tudnak 
hurcolni vízi élőlényeket. A hajók ballasztvize 
vagy a hajótest kisebb-nagyobb üregeiben lévő 
víz alkalmas arra, hogy pl. a kisebb halak ebbe 
a közegbe bekerülve, nagyobb távolságot utaz-
zanak a hajóval együtt, majd az emberi „segít-
séggel” új élőhelyeket népesítsenek be. Sajnos 
ennek a jelenségnek az élővizekre inkább ká-
ros hatásai vannak, ezért a hajók ballasztvizeit 
újabban biológiai kezelésnek vetik alá. Vannak 
azonban üdítő kivételek, amikor ártalmatlan la-
kója vagy potyautasa van a hajónak. Ilyen ara-
nyos eset történt Ráckevén, az Árpád híd felett, a jobb partban lévő  
Cadran kikötőnél 2022. november 6-án, amikor Virág Richárd hajójá-
nak kiemelésekor a hajó állandóan víz alatt lévő alkatrészből (képen 
jelölve) pottyant ki az RSD-ben igen ritka márna egy aprócska példá-

nya. Pfeifer Rikárd halőrzési ágazatvezető tenyerében lévő kis márna 
az átmeneti szállása után visszanyerte szabadságát és még máig is az 
RSD-ben él, ha meg nem halt. 

Udvari Zsolt

FELHÍVÁS!
I. RDHSZ BOJLIS NYÍLT NAP

Helyszín: Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség székház udvar területe (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.).

Időpont: 2023. június 10. (szombat) 10:00 órai kezdettel.

Célja:  Az elmúlt évek jelentős bojlis horgász stílus növekedése miatt eljött az ideje annak, hogy egy összekovácsoló programot hoz-
zunk létre az RSD bojlis horgászai számára. Ahol lehetőség nyílik a sikeres, a meglévő és a kisebb jártassággal rendelkező 
horgásztársak számára a személyes kapcsolatok bővítésére, tapasztalatok cseréjére, más módszerek megismerésére. Kiemelke-
dő szerepeként közelebb hozni a halőri szolgálatot a horgászokhoz, betekintést engedve a halőri feladatokba (kommunikációs 
csatorna), és a nagypontyvédelemi és -jelölési rendszer célját és fontosságát megismertetve, mindezt egy jó hangulatú nyílt 
nap keretében. Ez mind egy egész napos program keretében történne, az elmúlt években kiemelt, rekordlistás eredményt elért, 
ismert bojlis horgászok előadásában.

Részvétel feltétele:  Érvényes RSD éves területi jeggyelrendelkező felnőtt horgászok előregisztrációhoz kötve, melyet emailben kell 
jelezni legkésőbb 2023. május 15-ig a carpexpress.team@gmail.com címen.

Programterv:
 • Dr. Molnár Pál RDHSZ elnök: Megnyitó (2023. június 10-én 10:00 óra) 
 • Hajlemász Attila (bojlis szakágvezető) és Bazsonyi Zsolt (bojlis szakág): Bevezető és programterv ismertetése 
 • Hajlemász Attila és Hudomiet János: RSD CARP CUP elmúlt 10 éve
 • Hajlemász Anett és Szekrényes-Fábián Fanni (bojlis szakág): Női horgászok sikerei az RSD-n
 • Jegesi Zsolt (bojlis szakág): Rapid horgászat az RSD-n etetőhajóval
 • Boros Gyula (RSD horgász): Csónakos-behúzós horgászat az RSD-n
 • Ebéd
 • Sztárvendég
 • Pfeifer Rikárd halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető: Nagypontyvédelem múltja, jelene és jövője az RSD-n
 • Bujáki Géza (RSD horgász): Egy évtized az RSD pontyaival
 • Orbán József (RSD horgász): Kereső horgászat az RSD-n
 • Udvari Zsolt RDHSZ ügyvezető igazgató: Zárszó (kb. 17:00 óra)

Hajlemász Attila
bojlis szakágvezető



Beszorulva

Ülök a szobában a jó melegben, vágyva 
a nyári nap melegére, de odakinn Fagy 

Kapitány az úr, az autó a ház előtt vastag 
jégtakaróba burkolódzik. Február van, most 
ennek van itt az ideje, de a pecás szív más-
ra vágyakozik, szellőre, vizek fodrozására, 
halak csobbanására, melengető napsütésre, 
és persze a kapásra, a halfogás minden pil-
lanatára. Nem is bírok magammal, lesétá-
lok a partra, előttem a jéggel borított víz, 

itt-ott kiolvadt foltokkal, de a parti sávot 
masszív jégtakaró borítja. A bütykös haty-
tyúnk, Szigfrid búsan hajtja a szárnya alá a 
fejét egy kisebb kiolvadt foltban, mást most 
úgysem tehet. Egy másik helyen néhány 
kárókatona keresi a betevő falatot aláme-
rülve, nem sok sikerrel. És hiába a vágya-
kozás, most tél van,  a bámészkodásé az idő, 
a pecák a bottokban pihennek. De a távcső 
most is jó szolgálatot tesz, megbámulhatom 
a nádszálon ücsörgő jégmadarat, a foltok-
ban összeverődött szárcsákat, a mindig han-
goskodó sirály kompániát és a lassan pár-
ba rendeződő vadkacsákat is. A sziget fái 

ködbe burkolódzva várják a kikeletet, most 
a sárga és a barna a fő színek, de hamarosan 
kizöldül a táj, előbújnak a nád friss hajtásai 
a víz alól, halak ugrásától, balinok fröcskö-
lésétől lesz hangos a hajnal, és remélhetőleg 
az orsók fékjeinek is jut hely a kora regge-
lek koncertjében. Mert lássuk be, sok min-
den szép, de az orsóról lefutó zsinór, a fék 
hangjánál a vérbeli pecás nem ismer szeb-
bet. Most ebben a hidegben nem is kíván-
hatok magamnak és másoknak jobbat, mint 
mielőbbi tavaszt, és sok-sok pecás élményt!

Illés István

Megjelent 
a MAGYARORSZÁG HALAI I.–VI.
plakátsorozat

Készült a 2023-ban megjelenő Magyar Halkönyv adatai és halgrafi kái alapján

•• valamennyi, a magyarországi természetes vizekben előforduló halfaj, 
illetve változat 

•• halgazdálkodási besorolás szerinti plakátsorozat 
•• magyar, latin, angol és német nevek
•• rendszertani és védettségi besorolások 
•• tilalmi és elviteli korlátozások, halgazdálkodási és eszmei értékek

2023.01.01-i jogszabályi és szerkesztési állapot (forrás: MOHOSZ).



Borító 1. oldal: Andrási Bence (Peremvárosi HE) 9020 g-os (86-60 cm) 2023.01.14-én az RSD csepeli szakaszán műcsalival fogott süllője 

 

2022. november 19-én a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség szék-
házától nem messze, a Savoyai-kastély előtti Duna-parton Ujcz Vince, 
13 éves gyermekhorgász egy, a horgászok becslése szerint kb. 75 cm-es 
és 3,5 kg-os vágótokot fogott (1. kép). E fogás körülményeiről a Magyar 
Horgász 2023. februári számának 84. oldalán olvashatunk részletesebben. 
2023. január 7-én Hanol Dénes, a Petőfi HE horgásza a Makádi Ezüst-
parton egy 2925 grammos, 66 cm hosszú vágótokot akasztott (2. kép). 
A hal fenekező szereléket vett fel a parttól mintegy 40 m-es távolságban, 
5,5 méter mélyen. Ötperces fárasztás után következett a mérlegelés és a 

chippelés, majd a védett folyóvízi ritkaság visszatérhetett az RSD-be. És 
ennek a halnak a története itt még nem ér véget, mert 2023. január 22-én  
Szekér János (Neptun HE) a bő két héttel korábban fogott és chippel el-
látott egyedet visszafogta csonti csalival, feederezve az RSD bal parton, 
Dömsödnél, a 8,5 fkm-nél (3. kép)! A másodszori megfogásig a hal ve-
szített tömegéből, a mérlegelésnél csupán 2,5 kg-ot nyomott. A Ráckevei 
(Soroksári)-Duna történetében a tokfélék közül – a ritka előfordulású ke-
csege mellett – a vágótok a második leírt faj, a vágótoknak pedig ezek az 
első fogási adatai az RSD-ből. 

Vágótokfogások az RSD-ből
Udvari Zsolt, Pfeifer Rikárd és Béres Attila

1. kép: Ujcz Vince az RSD-ből fogott „első” vágótokkal 

3. kép: Szekér János a „második” vágótok második megfogója2. kép: Hanol Dénes a „második” vágótok első megfogója 
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feederező készséggel szabályosan szájba akasztva fogott 56 000 g-os – 133 cm
, 104 cm

 – rekord busája.

2022. évi 
rekordfogások
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