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Jövőre komoly áfacsökkentést hajt végre a kormány, amelynek következtében 
az édesvízi halgazdálkodás nagy lendületet vehet az elkövetkező években. A 
minőségi halfogyasztás fellendülését szolgálja egy nemrég indult projekt is, 
amelynek során a tótól az asztalig vizsgálják a halhús minőségét.  

A MINŐSÉGI HALAK ÉS A 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
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2018. január 1-jén a halhús áfája 27-ről 
5%-ra csökken. E jelentős lépéssel a 
kormány célja, hogy az édesvízi hal gaz-
dálkodás az egyik legdinamikusabban 
fejlődő ágazattá váljon Magyarországon. 

Az Európai Unióban a különböző fel-
mérések alapján (fejenként és évente) át-
lagosan több mint 20 kilogrammnyi halat 
fogyasztanak, Magyarországon viszont 
ennek alig több mint a negyedét. Nem 
kérdés tehát, hogy az ágazat támo ga tá-
sára nagy szükség van. 

Már csak azért is, mert amíg az édes-
ví zi akvakultúra az Európai Unió egyik 
legjobban szabályozott szektora, amely 
olyan területeken is egészséges élel mi-
szereket, sőt biztos munkahelyeket kínál, 
mint például a tengerrel nem rendelkező 
Magyarország – és a túlhalászott tengeri 
halállományok kiváltása szempontjából 
is fontos potenciált hordoz magában –, 
addig a magyar halhús minőségéről igen 

keveset tudunk, ellentétben például a ser-
tés- vagy baromfi hússal, amely ter mék-
csoportok ráadásul komoly minőség biz-
tosítási szabályoknak is megfelelnek.

A szektor negatív megítélését tovább 
erősítették az édesvízi halakkal kap cso-
latban az elmúlt években felmerült ké-
telyek a vizek növényvédő szerrel vagy 
gyógyszermaradványokkal történt szeny-
nye ződésétől a nem megfelelő szállításig 
vagy a csomagolóanyagokból kioldódó 
káros anyagokig. Ez utóbbi aggályok 
miatt rendkívül fontos, hogy az áruk révén 
mostantól vonzóbb és versenyképesebb 
édesvízi halak iránt újra megnövekedjen 
a fogyasztói bizalom. 

A HappyFish projekt célja pontosan 
ez: a tótól az asztalig részletesen vizs-
gálja és feltárja a haltermék minőségét 
befo lyásoló tényezőket. A legfőbb cél 
ugyanis a minőségi halhús kritériumai-
nak leírása. 

A konzorciumot alkotó WESSLING Hun-
gary Kft. független vizsgálólaboratórium 
(a konzorcium vezetője), a Szent István 
Egyetem Akvakultúra és Környe zetbiz ton-
sági Intézete, valamint Hűtő- és Álla ti-
termék Tanszéke, illetve a The Fishmarket 
Kft. és az SKC Consulting Kft. képviselői 
úgy vélik, hogy a kockázatbecslésen és 
fogyasztási modelleken alapuló határ ér-
ték-javaslatok megalapozhatják a halter-
mékek jogi szabályozását is.

A magyar állam által támogatott, közel 
másfél milliárd forintos projekt során 
megvizsgálják a vizeket és üledékeket, a 
feldolgozási technológiát, biode toxifi  ká ci-
ós megoldásokat dolgoznak ki, és meg-
mérik a halakat ért stresszhatásokat is. 

A konzorcium tagjai bíznak benne, hogy 
a projekt eredményei komolyan hozzá já-
rulhatnak az ágazat versenyképességé-
nek növeléséhez, közvetett módon pedig 
a környezet védelméhez is. 
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