
• Elnök úr, a halászoknak az év vége az 
„aratás” időszaka. Önt is nagy munka köze-
pette  sikerült  mikrofonvégre  kapnunk. 
Ahogy látom, nem könnyű most a nagyber-
ki tavon a munka, mert magas a vízállás.

– Való igaz, magas a víz a tóban, így a le-
halászás is nehezen megy. Az idei évről az a 
tapasztalatunk, hogy a dunántúli tógazdasá-
gok nem szűkölködtek az égi áldást illetően. 
Talán egy kicsit több csapadék esett, mint 
ami a tógazdaságok számára ideális lett 
volna. A nyári és az őszi csapadék a bőséges 
vízellátás mellett korlátozta a termelést, hi-
szen a trágyázott vizek planktonállománya 
kicserélődött. Tulajdonképpen azok a 
völgyzárógátas tavak, amelyekből a víz el-
folyt, a nyár folyamán többször is „átmosód-
tak”, és a természetes tápanyagok, a zoo- és 
a fito planktonok is távoztak a tavakból, így 
az idei évben a természetes hozamok elma-
radnak a megszokottól és az elvárt szinttől. 
Azonban pozitív hatásokról is beszélhetünk, 
hiszen a friss, oxigéndús vízben jelentős sül-
lőállományt sikerült felnevelni. A kisebb ta-
vakból viszont kiszökött a csuka, ennek kö-
vetkeztében a piacról hiányzik a 2-3 nyaras 
csuka.

• A  természetes  vizekből  viszont  nem 
hiányzik  a  csuka.  Örülhetnek  a  horgá-
szok...

– Természetesen, kijutott a csuka a ter-
mészetes vizekbe, így a horgászok valóban 
jól jártak, hiszen az előnevelt, kihelyezett 
zsenge csukaállományokat kisodorta a med-
rekből a nagy vízmennyiség. Az év során 
többször küszködtünk árvízzel, ami a mai 
napig akadályozza a halászatot. A völgyzáró-

gátas tavakból, víztározókból ugyanis egy-
szerűen nem tudjuk úgy elengedni a vizet, 
hogy a halászathoz optimális vízszint alakul-
jon ki. Emiatt a halászat elhúzódik, több 
napig tart a kelleténél. 

• És mi a helyzet a Tiszántúlon?
– Az ország másik felében, ahol szivaty-

tyúzzák a vizet, nem okozott ekkora gondot 
a sok csapadék, mert ott csak annyit enged-
tek a tavakba, amennyi vízre szükségük volt. 
Ott az is segítette az idei vízpótlásokat, hogy 
idén nyártól ingyenesen lehetett a vizet pó-
tolni. Ez könnyített a gazdaságokon, hiszen 
jelentős költségmegtakarítást jelent az a kor-
mányzati intézkedés, miszerint a mezőgaz-
dasági vízfelhasználás – és ebbe a halászat is 
belekerült – ingyenessé vált. S hogy további 
pozitívumot is említsek, ami viszont az or-
szág egészére vonatkozik: olcsóbban tudtuk 
a takarmányt megvenni, hiszen tonnánként 
40 ezer forintért már vehettünk kalászost, és 
tonnánként 40 ezer forint alatt lehet most 
kukoricát vásárolni. Ez befolyásolta a halára-
kat is, hiszen az elmúlt évekhez képest nem 
emelkedtek, sőt csökkentek a hal átvételi, 
vagy úgy is mondhatjuk, tóparti árai. A járu-
lékos költségek ugyanakkor nem mérséklőd-
tek, a munkabérek közterhei, a szállításnál 
az útdíjak, a gázolaj ára stb., továbbra is ma-
gasak, jelentős terheket jelentenek a tógaz-
daságoknak. Összességében azt mondha-
tom az idei évi gazdálkodásról, hogy a jöve-
delmezőségi szint nem javult az említett 
okok miatt. A halárról még annyit elmonda-
nék, hogy a kenyérhalunk, a ponty ára az el-
múlt tíz évben stagnált, viszont a nemes ha-
lért jó árat lehet kapni. Keresett a süllő, a 
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Közepesen jó évet zárnak 
a haltermelők

Németh István: elhúzódik a lehalászási 
terminus

Az év utolsó negyedében a halgazdaságokban felgyorsul az élet, hiszen 
ekkor kezdődnek a lehalászások. Októbertől december végéig nincs megál-
lás, szinte éjjel-nappal a tóparton dolgoznak a halászok, és rakják meg a 
kamionokat a jó minőségű magyar hallal. A haltermelők ekkor szembesül-
nek azzal, hogy milyen évet zárnak, hiszen a „termés” a lehalászáskor 
mutatja meg magát. Németh Istvánt, a MAHAL elnökét – aki a Tógazda 
Zrt. elnök-vezérigazgatója, és 1700 hektáron végez haltermelést az ország 
kilenc megyéjében található tavaiban – a Somogy megyei 300 hektáros 
nagyberki tónál értük utol, hogy értékeljük az idei esztendőt.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk 
a magyar halász társadalomnak, és minden kedves Olvasónknak!
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csuka, és a harcsa, ennek megfelelően jó árat 
érhetünk el mind idehaza, mind a külpiaco-
kon. Ezekből a halfajokból korlátlan mennyi-
séget el tudnánk adni, mert a külpiacokon is 
szívesen veszik. Nem ez a helyzet a busával, 
mert idén ősszel a lengyelek nem jelentek 
meg a magyar piacon vevőként, mert bizo-
nyára a saját termelésből ki tudják elégíteni 
a szükségleteiket. Talán januárra-februárra 
változik a helyzet, mert a nagy feldolgozók-
ban feldolgozzák a lengyelországi busater-
mést. Jelenleg tehát a növényevő (busa, 
amur, ponty) halakat leginkább Romániába 
lehet exportálni, de kisebb tételben szállít-
hatjuk az amurt Olaszországba, Belgiumba, 
Hollandiába. Sajnos, a nagy volumenű 
német pontyexport sem indult meg, de bí-
zunk abban, hogy a karácsonyi időszakra 
megváltozik a helyzet, és az osztrákok és a 
németek is keresik majd a magyar pontyot.

• Milyen a belpiac?
– Idehaza az a jó hírem van a fogyasztók-

nak, hogy van elegendő jó minőségű hal a 
piacon. Bízunk abban, hogy eredményes 
karácsonyt tudhatunk magunk mögött, ami 
az éves halértékesítés 35-40 százalékát adja. 
A belpiac felveszi a készleteket, így a tavak-
ból elfogynak a készletek. Ehhez viszont 
szükség volna a halmarketing program be-
indítására is.

• Idehaza évről évre – ha csak kis mér-
tékben  is, de  – növekszik  az  egy  főre  jutó 
halfogyasztás.  Van-e,  lesz-e  az  idén  is 
fogyasztásnövekedés?

– Pontosan fogalmazott, valóban kis mér-
tékben kúszik felfelé a fogyasztási indexünk. 
Ez több tényezőnek köszönhető. A fiatalok a 
feldolgozott halakat keresik, ennek megfele-
lően nő a feldolgozottsági százalék is, hiszen 
egyre több feldolgozó, vágópont működik 
országszerte. Azonkívül a horgászok széles 
tábora az egyik legnagyobb felvevőpiacunk, 
sok halat vásárolnak a tavaikba, a természe-
tes vizeikbe, ami szintén megjelenik a fo-
gyasztásban. Ennek ellenére nem a kívánt 
mértékben nő a fogyasztás, mert azt tapasz-
taljuk, hogy a növényevő halakból nem tu-
dunk többet eladni, mint a korábbi években. 
A halfogyasztás nagyobb ütemű növeléséhez 
kellene a HOP 3. tengelyének marketingfor-
rásait felhasználni, hiszen – talán közhely, de 
– a reklámra szükségünk van. Akárcsak a jó 
bornak, a halnak is kell a cégér. Az emberek 
abból fogyasztanak többet, amit a média is 
reklámoz. Ráadásul a hal egészséges étel, ezt 
már szinte mindenki tudja. Nos, ezért is ne-
hezményezem, hogy a HOP 3. tengelyének 
marketingre vonatkozó pályázati kiírásai 
még nem jelentek meg.

• Térjünk  vissza  még  a  termeléshez! 
Mennyire drágítja meg a magas vízállás a 
lehalászást?

– Mint már említettem, elhúzódik a leha-
lászás. Normál vízállás esetén naponta 45-50 
tonna halat tudunk lehalászni, ez most a fe-
lére csökkent. A dunántúli gazdaságokban a 
lehalászás költségei a duplájukra emelked-
nek, hiszen mind a munkabéreket, mind a 

szállítási költségeket hosszabb ideig kell biz-
tosítani.

• A szövetség elnökeként sem volt csen-
des  év  az  idei.  Milyen  lépéseket  tett  a 
MAHAL annak érdekében, hogy a gazdál-
kodás terhei enyhüljenek?

– Az idén folytattuk azt az érdekvédelmi 
munkát, amit a korábbi években már meg-
kezdtünk. Ennek keretében léptünk fel több-
ször is a hal és haltermékek áfájának csök-
kentése érdekében. Több anyagot készítet-
tünk e témakörben, s a kormánytól ígéretet 
kaptunk arra, hogy 2015-ben megvizsgálják 
az áfacsökkentés lehetőségét, hasonlóan a 
sertés-, a szarvasmarha-, a juh- és a kecske-
ágazati lehetőségekhez. Nagyot lendítene az 
ágazaton akár a fordított áfa bevezetése, akár 
az élő ponty áfájának a csökkentése, hiszen 
ez nem a fogyasztónál jelenne meg, hanem 
például a horgászoknál, a a feldolgozóknál, 
ahová alacsonyabb áfatartalommal kerülne a 
jó minőségű magyar hal. Úgy gondolom, 
hogy ez a lépés a halászati termékek kereske-
delmét tovább fehérítené. Ezen felül folytat-
tuk a marketingtevékenységünket, a halásza-
ti termékek népszerűsítését, halfőző verse-
nyeken, marketingprogramokon vettünk 
részt. A döntéshozókat folyamatosan bom-
báztuk azzal, hogy induljon el a HOP 3. ten-
gelye, amely végül sikerrel járt, de a pályáza-
tokat még nem írták ki. A minisztériummal 
szoros a kapcsolatunk, egészséges együttmű-
ködés jött létre, amit az is jelez, hogy novem-
ber 26-án írtuk alá stratégiai partneri megál-
lapodásunk folytatását. Fazekas Sándor mi-
niszter a törvényalkotáskor, a rendeletek 
meghozatalakor kikéri a véleményünket, s a 
véleményünk a megjelenő szabályozásban 
visszaköszön. 

• Létrejött az együttműködés a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarával is…

– Nagy öröm számunkra, hogy ez az 
együttműködés megköttetett. Ennek már 
hozadéka is van, hiszen karácsonykor a NAK 
a termelőknek az ország több városában biz-
tosít értékesítési helyeket, így a termelők köz-
vetlenül eljuttathatják a halukat a fogyasztók-
hoz. A Tógazda Zrt. Zala megye több város-
ában fog kedvezményes áron (még a multik 
árát is alulmúlva) kiskereskedelmi forgalom-
ba hozni halat. Ezzel egyrészt levezethetjük a 
piaci feszültséget, ami a halnál ilyenkor meg-
jelenik, másrészt a kisebb falvakba is eljuttat-
juk a halat.

• Ezzel kapcsolatosan egy kis nosztalgi-
át érzek: eszembe jut a HALÉRT boltháló-
zata, amely a rendszerváltás után felszámo-
lódott.

– Valóban hiányzik ez a kiskereskedelmi 
bolthálózat, mert a multik csak részben tud-
ják pótolni. Karácsonykor pedig mindig 
nagy a multik közötti árverseny is, ami ese-
tenként azoknak a kereskedelmi egységek-
nek a kárára folyik, amelyek más élelmiszert 
nem forgalmaznak. A multik az olcsó ponty-
árral becsalogatják a vevőt, ám ezt az olcsósá-
got más termékeken már nem érvényesítik. 
A kamara segít nekünk abban, hogy szélesít-
sük a kiskereskedelmi értékesítést. Jelenleg 
az igényeket mérjük fel, mindkét szövetség 

tagjai körében. Ha összeáll a lista, a kamara 
felveszi a kapcsolatot a cégekkel, és elosztják 
a vidéki és a fővárosi árusító helyszíneket.

• Nem kerülhetjük meg a kérdést: idén 
kiéleződött  az  új  halgazdálkodási  törvény-
nyel  kapcsolatos  szemléletváltozás,  amely 
egyértelművé tette, hogy a halászok kiszo-
rulnak  a  természetes  vizekről. Ön hogyan 
látja ezt a kérdést?

– Azt gondolom, hogy nem a halászok 
ellen, hanem a horgászokért történt ez a 
szemléletváltozás. A horgászoknak több mint 
300 ezres táboruk van, míg a halászok létszá-
ma ennek a tizedét éri el. A halászoknak új 
feladatokat kell ellátniuk, ez pedig nem más, 
mint hogy a horgászok igényeit kell kiszolgál-
niuk. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség 
a halászokra, de tudomásul kell venni, hogy a 
kereskedelmi halászatot 2016. január elsejé-
től megtiltják. Fazekas Szabolcs miniszteri 
megbízott személyesen fogadott, és a megbe-
szélés során egyetértett azokkal a javaslatok-
kal, amit e témakörben az asztalra tettük. 
Eszerint a halászoknak a rekreációs halászat-
ban, az invazív fajok halászati eszközökkel 
való kifogásában, a halmentésben továbbra is 
meghatározó feladatuk lesz. Az viszont két-
ségtelen, hogy a természetes vízi halászoknak 
újra kell szabni a tevékenységi körüket, s a ke-
nyérkereseti lehetőséget nem a halászat, 
hanem a horgászmozgalom kiszolgálása, hal-
lal való ellátása, a természetvédelmi felada-
tok elvégzése jelenti. A kétezer természetes 
vízi halász érdekei csorbát szenvedtek, de 
meg kell értenünk, hogy a tógazdaságokkal 
összefogva kell a horgászokat kiszolgálni.

• Ön is említette a Magyar Akvakultúra 
Szövetséget.  Velük  hogyan  alakult  a  kap-
csolat?

– Mondhatom, hogy az érdekképviseleti 
munkában egyetértünk. Egy kérdésben volt 
vitánk, mégpedig az új MAHOP forrásainak 
a felhasználása tekintetében. A MAHAL köz-
gyűlési határozatot hozott arról, hogy támo-
gatja a halászati környezetgazdálkodási prog-
ram folytatását. Információim szerint a MASZ 
ezt a javaslatunkat is támogatja, csak az összeg 
meghatározásban vannak még vitáink.

• Jövőre  indul  az  új  uniós  támogatási 
időszak…

– Így igaz. Az új Halászati Operatív Prog-
ram (MAHOP) keretében osztják el a forrá-
sokat. Köztudott, hogy az uniós források ke-
zelése a Miniszterelnökséghez került, az 
ETHA-forrásokkal a vidékfejlesztési államtit-
kárságon foglalkoznak. A rendeletalkotást 
azonban nem gyorsítja, hogy az államtitkár-
ság január elsejével Kecskemétre költözik.

• Végezetül  arra  kérem  az  elnök  urat, 
hogy vonjon mérleget a 2014-es esztendő-
ről!

– A termelés szempontjából közepesen jó 
évet zárunk, az érdekképviseleti munkában 
pedig inkább pozitív a mérlegünk, mint ne-
gatív, mert ha nem is értünk el mindenhol si-
kert, azért a MAHAL társadalmi beágyazott-
sága, ismertsége, elismertsége nőtt. Ma már 
nem lehet a szövetséget kihagyni semmilyen 
fontos társadalmi kérdés megoldásából.

Hajtun György
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Oktatás

Szathmári László, a MAHAL ügyvezető igaz-
gatója, a tanfolyam házigazdája megnyitó 
beszédében hangsúlyozta, hogy a tanfo-
lyam célja az, hogy az országban az állator-
vos kollégák és a haltenyésztésben dolgozó 
agrármérnökök olyan állat-egészségügyi 
ismeretekhez jussanak, amellyel a helyi 
körülmények között fellépő halproblémá-
kat, halbetegségeket (amelyek nem minden 
esetben betegségek) megoldják. A halászat 
olyan ágazat, amelyben csak akkor láthat-
juk a halállományt a lehalászás előtt, ami-
kor valamilyen problémát észlelünk és az 
állomány kezelésre szorul. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy sokszor nem is halbeteg-
séggel kezdődik a probléma, hanem – miu-
tán vízi környezetről beszélünk – gyakran a 
vízi környezet változásai váltanak ki olyan 

negatív hatást, amelyek először az immun-
rendszer legyengüléséhez vezetnek, később 
pedig akár komoly más jellegű, nem fertő-
ző betegség jeleit mutatja. Ilyen például a 
mérgezés, amellyel nem is olyan régen nyu-
gat-magyarországi területen találkozhattak.

A vízi környezet tehát nagyon is fontos a 
haltermelés szempontjából, ezért a MAHAL 
jövőre egy alkalmazott hidrobiológiai tan-
folyam szervezését tűzte célul. Ezzel a tan-
folyammal a gazdálkodók, az állatorvosok 
tudását szeretnék bővíteni, mégpedig 
abban az irányban, hogy mire kell figyelni 
annak érdekében, hogy a hidrobiológiai 
problémákat elkerüljék. Ezzel ugyanis a ké-
sőbbi halbetegségeket lehet megelőzni, el-
kerülni. 

A tanfolyam programjáról, tartalmáról 
Láng Máriát, az ÁDI munkatársát kérdez-
tük. A tanfolyam első előadását Zséli Szil-
via, a NÉBIH munkatársa tartotta, s ennek 
keretében az aktuális állategészségügyi 
jogszabályokat ismertette. Ezt követte a 
„Víziállatok betegségei megelőzésének és 
leküzdésének szabályai, különös tekintet-
tel a KHV-ra” című előadás, amelyet Láng 
Mária, Papp Melitta, és Pupp Eszter tartot-
tak. A kávészünet és a konzultáció után 
ismét e három előadótól hallhatták a 
„Halbetegségek felismerése, a legfontosabb hal-
betegségek ismertetése” című előadást. Láng 
Mária kérdésünkre válaszolva elmondta, 
hogy a tanfolyam szakmai része csak kis 
mértékben változott, a jogszabályi változá-

sokról viszont naprakész állapotot kellett 
ismertetni. 

A szakmai anyagban a KHV kapott külön 
figyelmet, elsősorban azért, mert a negatív 
KHV-vizsgálat elengedhetetlen része az állat-
orvosi igazolásnak. Az állatorvos viszont csak 
akkor ad ki igazolást, ha az ADI vizsgálata 
negatív eredménnyel zárult. A KHV vizsgá-
lata egyébként az elmúlt két évben bekövet-

kezett hazai esetek miatt is középpontba ke-
rült. A szakorvos szerint érdemes a hazai ese-
tek tanulságait levonni, mert így megelőzhe-
tőek a további betegségek és azok terjedése. 
Elmondható, hogy a halszállítások terén na-
gyobb fegyelemre, figyelemre van szükség, 
vagyis csak igazolással ellátott, egészséges 
halat szabad egyik tógazdaságból a másikba 
kihelyezni. De környezeti szennyezés is okoz-
hat problémát, akár a vízzel, vagy éppen ma-
dárürülékkel is bekerülhet a KHV a tógazda-
ságokba. A bizonyítvány megszerzése tehát 
azért is fontos, mert enélkül nem lehet a 
halat továbbtartásra forgalomba hozni.

A tesztírással zárult tanfolyam sikeresnek 
mondható.

H. Gy.

Sikeres víziállat-egészségügyi tanfolyam
Víziállat-egészségügyi tanfolyamot rendezett a MAHAL és a NÉBIH a Föld mű-
velésügyi Minisztérium anyagi támogatásával. A november 19-ei programra 
48-an jelentkeztek, ami jelzi, hogy van igény erre a képzésre. A program szerint 
előadások hangzottak el annak érdekében, hogy a konzultációk után a résztve-
vők sikeresen tölthessék ki a bizonyítvány megszerzésének feltételéül szolgáló, 
húsz kérdésből álló tesztet. A jelenlévők – akik között az állatorvosok képviselték 
a derékhadat – valamennyien jól teljesítettek és sikeresen levizsgáztak.

A tanfolyam résztvevői

Az előadók: Papp Melitta, Pupp Eszter, Láng Mária, Zséli Szilvia
Szathmári László nyitotta meg a tanfolya-
mot
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interjú

• Helyettes  államtitkár  úr,  mindenek-
előtt  rövid  bemutatkozást  kérnék.  Volt-e 
korábban is kapcsolata a halászattal, vagy 
horgászattal?

– Ráckevei családból származom, így a 
Ráckevei-(Soroksári)-Duna közelségében 
nőttem fel, amely a víz iránti szeretetet, a víz 
közelsége iránti igényemet alapvetően meg-
határozza. Számos rokonom és ismerősöm 
horgászik a Kis-Dunán, és engem is próbál-
tak óvodás koromban összeismertetni a hor-
gászattal, de állítólag – korom miatt talán 
nem meglepő módon – nem volt türelmem 
a szakmához, így lemondtak rólam. A hal-
ételekkel, legyenek azok akár édesvízi vagy 
tengeri halból, felnőtt korom óta fokozato-
san ismerkedem; úgy gondolom, hogy kivá-
ló alanya is leszek majd a jövőben folytatan-
dó halfogyasztást ösztönző kormányzati 
kampánynak. 

• Mi a feladatköre?
– Mindenekelőtt meg kell, hogy említ-

sem, hogy a kormányzati szerkezetátalakítás 
során a halgazdálkodásra fordítható uniós 
források kezelése átkerült a Miniszterelnök-
ségre, amelynek célja az volt, hogy a többi 
uniós programmal összehangoltan, hatéko-
nyabban és eredményesebben kerülhesse-
nek felhasználásra. Agrár-vidékfejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkár-
ként az Irányító Hatóságot vezetem. Ennek 
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté-
si Alap mellett természetesen az Európai 
Halászati Alapból és az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alapból megvalósuló progra-
mok vonatkozásában is – a fejlesztéspoliti-
kai, valamint a pénzügyi-felügyeleti vetüle-
tei futnak össze nálam. A helyettes államtit-
kárság felel egyebek mellett a 2014-2020 
időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálko-
dási Operatív Program elkészítéséért, a tá-
mogatások igénybevételével kapcsolatos jog-
szabályok kidolgozásáért, a program ered-
ményes végrehajtásáért, mindezt úgy, hogy 
együttműködünk a Földművelésügyi Mi-
nisztérium illetékes horgászati és halgazdál-
kodási szervezeti egységével és a szakma 
képviselőivel.  

• A  hivatal  Kecskemétre  költözik. 
Milyen apparátussal,  szakemberekkel  fog 
dolgozni? Hogyan kell a halászoknak iga-
zodniuk ehhez? Ezen túl minden támoga-
tási üggyel Kecskemétre kell utazniuk?  

– A költözés legfontosabb célkitűzése, 
hogy közelebb vigye a közigazgatást a vidé-
ken élőkhöz, lehetőséget biztosítson a helyi-
eknek, hogy bekapcsolódjanak a döntésho-
zatalba, és ne a fejük felett történjen mind-
az, ami a mindennapi életüket jelentősen 
befolyásolja. Ezzel kifejezzük elkötelezettsé-
günket a vidékkel való kapcsolat és a vidéki 
munkahelyteremtés iránt. Ne felejtsük el: 
Kecskemét ráadásul a főváros elérhető kö-
zelségében, Budapesttől egyórányi autóútra 
fekszik. A kollegáim egy része vállalta a kecs-
keméti munkavégzését, de a munkámat ja-
nuártól nagy számban helyi szakemberek is 

segítik majd. Az irányító hatósággal történő 
konzultáció miatt Kecskemétre kell utaznia 
a haltermelőknek, de a támogatási ügyeiket 
továbbra is a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalon keresztül intézhetik.

• Lezárult-e már a 2007-2013 pénzügyi 
időszak?  Milyen  eredménnyel?  Milyen 
programok valósultak meg az uniós támo-
gatásokból? Mi maradt el?  Mikor indul az 
előző HOP 3. tengelyének pályázata?

– A 2007-2013-as pénzügyi időszak prog-
ramjainak teljes lezárása 2017-ben történik, 
azonban a programok által finanszírozott 
beruházásokat 2015 végéig kell megvalósíta-
ni. Az eredmények pontos kiértékelése és 
elemzése 2015 során és 2016-ban történik. 
Az értékeléssel párhuzamosan utólagos el-
lenőrzésekre is sor kerül. Az már most látha-
tó, hogy Magyarország számára az infra-
struktúra fejlesztése volt az elsődleges priori-
tás a halgazdálkodási ágazatban, hiszen a 
Halászati Operatív Program keretében ren-
delkezésre álló uniós források mintegy 85 
százalékát az akvakultúrára, a természetes 
vízi halászat támogatására, a halászati és 
akvakultúra termékek feldolgozásával és for-
galmazásával kapcsolatos tevékenységekre 
fordítottuk. Ezek a beruházások a halterme-
lő mikro-, kis- és középvállalkozások ver-
senyképességét, gazdasági stabilitását segí-
tették elő. Az ágazatban a korábbi, elavult 
infrastruktúra megújítása alapvető feltétele 
annak, hogy a vállalkozások fenntarthatóan 
működhessenek, alkalmazkodni tudjanak a 
változó piaci körülményekhez és egyben a 
fogyasztók igényeit is ki tudják szolgálni. A 
HOP 3. tengelyéhez kapcsoló marketinges 
fejlesztések megkezdődtek. Az idei év végén, 
a következő év elején ehhez kapcsolódóan 
újabb közbeszerzést kívánunk kiírni. Októ-
ber 15-én pedig megjelentettük a felhívást 
egy innovációt szolgáló pályázati lehetőség-
ről, ugyancsak a HOP 3. tengely keretében.

• Az EU halászati politikájában nagyobb 
hangsúlyt kapott az akvakultúra fejleszté-
se, és továbbra is halászati, és nem horgá-
szati politika létezik. Elkészült-e az új idő-
szakra  vonatkozó,  az  EU  által  is  jóváha-
gyott magyar operatív program? 

– Valóban nagy eredménynek könyvelhe-
tő el, hogy az akvakultúra hangsúlyosabban 
jelenik meg az EU politikájában. Sajnos, az 
új programhoz kapcsolódó uniós rendeletek 
késve, május- június-július folyamán jelentek 
csak meg, így a tagállamok idén már nem 
tudják a programokat elindítani, hiszen a jó-
váhagyást a Bizottság végzi, és ez egy hosz-
szabb folyamat. A Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Programot benyújtás előtt társa-
dalmi konzultációra bocsátjuk. Az unió el-

Dr. Viski József: A helyettes államtitkárság 
felel egyebek mellett a 2014-2020 időszak-
ra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program elkészítéséért, a támo-
gatások igénybevételével kapcsolatos jog-
szabályok kidolgozásáért, a program ered-
ményes végrehajtásáért.

Az EU növelte a magyar hal- 
gazdálkodásra fordítható összeget

Nagy változás történt az idei országgyűlési választások után. A harmadik 
Orbán-kormányban az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénz-
ügyi forrásait a Miniszterelnökség kezeli. Az uniós támogatás szempontjából 
a halászati ágazat is kikerült a Földművelésügyi Minisztérium fennhatósá-
ga alól, hiszen a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Állam titkárságán belül  
Viski József, agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár 
vezeti a HOP Irányító Hatóságot, így ő foglalkozik az ETHA-források elosz-
tásával. Viski József készséggel válaszolt a kérdéseinkre. 
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várja, hogy a programokat az érintettekkel 
partnerségben, velük konzultálva kell elké-
szíteni – ez egyben nemzeti érdek is. A prog-
ram végső elfogadása a jövő év folyamán 
várható, de ezzel párhuzamosan már meg-
kezdődött a jövő évi pályázati rendszer elő-
készítése is, így a kedvezményezettek nem 
érzékelnek majd jelentős változást a támoga-
tások ütemezésében. A program elsődleges 
célja a versenyképesség fokozása, a halter-
melés és a halfogyasztás népszerűsítése, illet-
ve az innovatív, energiahatékony rendszerek, 
technológiák elterjedésének támogatása. 
Fontos szerepet kap majd a termékfejlesztés 
és a marketing, illetve a környezeti fenntart-
hatóság. A halgazdálkodási szakpolitikai kér-
déseket továbbra is a Földművelésügyi Mi-
nisztérium kezeli, így a halgazdálkodási tör-
vényből adódó rendelkezéseket is. 

• Véleményezheti-e a MAHAL a támo-
gatási  pályázatok  rendelettervezeteit,  és 
figyelembe veszik-e a javaslatokat? Milyen 
együttműködést  kíván  kialakítani  az 
érdekképviseletekkel?

– Igen, ahogyan már korábban is említet-
tem, minden érintettet partnernek tekin-
tünk az új programozási időszak kialakításá-
ban, így a MAHAL-t is. 

• Mikor indulhat az új támogatási idő-
szak? Mekkora összeg áll rendelkezésre az 
EU-tól?  Mikor,  és  milyen  pályázatokat 
írnak  ki?  Ösztönzik-e  a  gazdálkodókat, 
hogy belépjenek a halász érdekképviseleti 
szervezetbe? 

– Az új programozási időszak lényegében 
már elkezdődött az által, hogy megkezdtük 
az új, hatékonyabb pályázati struktúra kiala-
kítását. A cél az, hogy a kedvezményezettek 
számára érthetőbbé és könnyebbé váljon a 
pályázás, hiszen egy kisvállalkozótól nem 
várható el az, hogy minden rendeletet folya-
matosan nyomon kövessen, értelmezni tud-
jon ahhoz, hogy például egy kis halfeldolgo-
zót vagy egy füstölőt építhessen, vagy vala-
milyen új halászati eszközt beszerezhessen. 
A pályázatokat a jövő évtől tervezzük elindí-
tani. 2016-ra gőzerővel működnie kell a 
programoknak. Az EU növelte a magyar 
halgazdálkodásra fordítható összeget, így 
Magyarországnak 15,5 milliárd forint áll 
rendelkezésére, amelyet 2023-ig kell fel-
használnia. Az új időszakban a termelői 
szervezetek kedvezményekben részesülhet-
nek, ezért javasolt, hogy az érdekképvisele-
tek mellett termelői szervezetek is megala-
kuljanak, vagy az érdekképviseletek alakul-
janak át termelői szervezetté. Ahogyan a 
többi agrárágazatban az összefogás, a hal-
gazdálkodásban is nagyobb gazdasági stabi-
litást nyújthat a tagoknak, és a közös érdek-
érvényesítés is hatékonyabb lehet.

• Lesz-e „de minimis” támogatás, és ha 
igen,  mekkora  összeggel?  Lesz-e  marke-
tingprogram, és ha igen, mekkora összeg-
gel? 

– A „de mimimis” támogatás nem az Eu-
rópai Tengerügyi és Halászati Alap része. Ez 
egy tisztán nemzeti forrásból megvalósuló 
támogatás. Ennek szabályozása továbbra is a 
Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik. 

A marketingprogram már fut, több kisebb 
elemből tevődik össze, amelyben van arcu-
lattervezés, honlap, kisebb technikai videók, 
egyéb webes megjelenések készíttetése, illet-
ve médiavásárlás. A marketingprogram to-
vább folytatódik a következő időszakban is. 
A szakmai szervezetek támogatására pályá-
zati felhívást készítünk elő, a pályázatokat 
várhatóan jövő év elején lehet majd beadni. 
A támogatható tevékenységek körét jelenleg 
egyeztetjük, hiszen ebben is az elsődleges 
irányadó a vonatkozó uniós rendelet.  

• Indul-e 2015-ben halászati környezet-
gazdálkodási  program?  Ha  igen,  milyen 
feltételekkel,  támogatásokkal?  Ha  nem, 
miért nem?

– A Halastavi Környezetgazdálkodási 
Program 2011 és 2012-ben indult, 5 éves 
kötelezettségvállalással. Ez azt jelenti, hogy 
a résztvevők 2016-ig, illetve 2017-ig kötele-
sek megfelelni a programban szabott felté-
teleknek. A cél az, hogy az újabb időszakban 
egy nagyobb lélegzetvételű, komplexebb 
programot tudjunk kialakítani, amivel látvá-
nyosabban lehet megóvni, fenntartani és fej-
leszteni a halastavak gazdag biodi verzitását, 
és ennek nagyobb publicitást is szeretnénk 
teremteni. A támogatási feltételeket az unió 

iránymutatása alapján át kell dolgozni és 
nyomonkövethetőbbé kell tenni.  Fontos ki-
emelni, hogy az új HKP program nem terü-
letalapú támogatás. A programban való 
részvétel feltétele a vízi-környezetvédelmi 
követelmények legalább öt éven át tartó be-
tartása, amelynek túl kell mutatnia a vonat-
kozó környezetvédelmi jogszabályok egysze-
rű alkalmazásán. A bevezetett intézkedések 
kedvező környezeti hatásait folyamatosan 
nyomon kell majd követni, és ezt a megfele-
lő hatóságoknak is igazolnia kell.

• Végezetül: a MAHAL – miként eddig 
is – számít a jó együttműködésre, a jó kap-
csolat  kialakítására,  s  ennek  érdekében 
minden olyan szakmai – és nem csak szak-
mai – rendezvényen szívesen látjuk, amely 
a magyar halászok  tevékenységét a nagy-
közönség  számára  is  bemutatja.  Ebbe  a 
körbe tartozik a szövetség és a tagok halfo-
gyasztást ösztönző rendezvényei is.     

– Előre is köszönöm a meghívást, én és a 
kollégáim is élni fogunk vele, és természe-
tesen részemről is konstruktív, együttműkö-
dő kapcsolatra számíthat minden, az ágazat 
fejlesztéséért dolgozó szervezet – így a 
MAHAL is.

Hajtun György

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„AZ AKVAKULTÚRA ÁGAZAT KITÖRÉSI PONTJAINAK KOMPLEX,  
VERSENYKÉPESSÉGET SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSE” PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

„Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejleszté-
se” című, VKSZ_12-1-2013-0078 számú projekt a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szer-
ződések Program keretében, konzorciumi együttműködés keretében valósul meg. A projekt-
megvalósítás teljesülése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Kutatási és Techno-
lógiai Innovációs Alap forrásaiból összesen 1 235 313 186 Ft támogatást biztosít.

Az AquaFuture konzorcium küldetése a magyar halászati ágazat akvakultúra szektorában piac-
orientált kutatás-fejlesztési tevékenységek elvégzése, innovatív, költségoptimalizált termékek, 
technikák, technológiák és módszerek kifejlesztése, valamint továbbfejlesztése. Az akvakultúra 
szektort termelési oldalról a tógazdasági haltenyésztéssel és intenzív haltermeléssel foglalkozó 
vállalkozások reprezentálják, míg a piacra jutást halfeldolgozót üzemeltető gazdasági társasá-
gok közreműködésével valósítja meg a konzorcium. A vállalkozások szakmai munkáját kutató-
intézetek támogatják az együttműködés keretében. A projekt a „farmtól az asztalig” koncepció 
elemeit tartalmazza.

A projekt fő feladatait azon vállalkozói igények generálták, melyek a hazai akvakultúra tech-
nológia és termelés versenyképességét hátráltatják, mely problémák megoldása komoly piaci 
előrelépést jelentene az ágazat egésze számára. A konzorcium azonosította azokat az elemeket, 
melyek javítása és fejlesztése kitörési lehetőséget biztosít az ágazat számára. A szakterületet 
teljes körűen, a termelési alapoktól a feldolgozott termék piacra juttatásáig szükséges fejlesz-
teni, ezáltal érhető el olyan jelentőségű hatás, mely ágazati szinten hazánkban és az EU-ban 
már mérhető eredményt generál.

A projektmegvalósítás a 8 résztvevő kooperációjában a terveknek megfelelően megkezdő-
dött. Minden konzorciumi tag – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – lefolytatta a projekt-
megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárásokat. A takarmányozási, halfeldolgozási, 
keltetőházi indukált szaporítási és állategészségügyi technológiákkal kapcsolatos kutatás-fej-
lesztési (K+F) feladatok megvalósításai elindultak, illetve az új, a piaci igényeknek megfelelő 
haltermékek fejlesztése is az előzetes terveknek megfelelően zajlik.

ÖKO 2000 Kft.
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 38.
E-mail: oko2000@kabel2.hu
www.oko2000.hu www.aquafuture.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek a Magyar Kormány támogatásával, s Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósulnak meg
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Az AquaFuture konzorcium küldetése a magyar halászati ágazat akvakultúra 
szektorában piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységek elvégzése, innovatív, 
költségoptimalizált termékek, technikák, technológiák és módszerek kifejlesztése, valamint 
továbbfejlesztése. Az akvakultúra szektort termelési oldalról a tógazdasági haltenyésztéssel és 
intenzív haltermeléssel foglalkozó vállalkozások reprezentálják, míg a piacra jutást 
halfeldolgozót üzemeltető gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg a 
konzorcium. A projekt a „farmtól az asztalig” koncepció elemeit tartalmazza. 

A projekt fő feladatait azon vállalkozói igények generálták, melyek a hazai akvakultúra 
technológia és termelés versenyképességét hátráltatják, mely problémák megoldása komoly 
piaci előrelépést jelentenek az ágazat egésze számára. A konzorcium azonosította azokat az 
elemeket, melyek javítása és fejlesztése kitörési lehetőséget biztosít az ágazat számára. Így a 
szakterületet teljes körűen, a termelési alapoktól a feldolgozott termék piacra juttatásáig 
szükséges fejleszteni, ezáltal érhető el olyan jelentőségű hatás, mely ágazati szinten 
hazánkban és az EU-ban már mérhető eredményt generál.  

A projekt megvalósítása 2014. január 1. és 2017. december 31. között zajlik. A projekt 
céljairól és a projektmegvalósítás előrehaladásáról további információ a konzorciumvezető 
ÖKO 2000 Kft. munkatársaitól kérhető az oko2000@kabel2.hu e-mail címen. 

Az ÖKO 2000 Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint 
konzorciumvezető, több mint egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a „K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” című pályázaton, az 
Új Széchenyi Terv keretében. A közel 1,5 milliárd forint összköltségvetésű 
beruházásból „Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, 
versenyképességet szolgáló fejlesztése” című projekt valósul meg. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
AZ AKVAKULTÚRA ÁGAZAT KITÖRÉSI PONTJAINAK KOMPLEX, 
VERSENYKÉPESSÉGET SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

2014.01.10. 
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a duna HalaiÉrt alapítvány

Balogh József előadásában ismertette a 
Duna Halaiért Alapítvány céljait és ehhez 
kapcsolódó tevékenységet. 

„A DHA-t a Duna halgazdálkodási vízte-
rületén halászati joggal rendelkező 7 halá-
szati szervezet 2013. szeptember 10-én ala-
kította meg, s a Győri Törvényszék 2014. 
március 24-én vette nyilvántartásba. Az 
Alapítvány céljai között első helyen szere-
pel a Duna, mint vízi élettér javítása a 
biodiverzitás megtartása, illetve lehetőség 
szerint, a korábbi állapotokhoz hasonló 
visszaállítása érdekében. Itt elsősorban az 
őshonos fajok játsszák a meghatározó szere-
pet. Az eddigi mesterséges telepítések mel-
lett, az eredményesség érdekében a termé-
szetes szaporodás feltételeit is meg kell te-
remteni. Ennek érdekében kíméleti tereket 
jelölünk ki, ivadéknevelésre alkalmas úgy-
nevezett „halbölcsőket” hozunk létre. Ez a 
tevékenység megalapozza a fajgazdagságot 
és a halállományt növelő biomasszát, amely 
megteremti a halász- és horgászfogás fenn-
tarthatóságát. Ennek eredményeként sze-
retnénk bővíteni az ökoturizmus feltételeit 
is. Távlati elképzeléseink között szerepel az 
alapítvány céljai nak kiterjesztése valameny-
nyi Duna menti országra.

Az Önök felkeresésére azért került sor, 
mert alapító okiratunk II. fejezetében cél-
jaink elérése érdekében együttműködést 
határoztunk meg a Duna folyamot kezelő 
vízügyi szervezetekkel, illetve az érintett 
természetvédelmi igazgatóságokkal is. Így 
segítséget kérünk a Duna műszaki beavat-
kozásainál, illetve a jelenlegi haltársulások 
megőrzésében, e társulások diverzitásának 
fenntartásában, a már említett kíméleti 
terek, halbölcsők kijelölésében, valamint a 
különböző produkciós képességű élőhe-
lyek megfelelő szabályozásában.

Az alapítvány bejegyzése óta eltelt idő-
ben a munkát a jelenlegi helyzet felméré-
sével kezdtük, megismerve az alapot, 
amire a jövőbeni tevékenységünket épít-
hetjük. Ehhez az alapítvány tagjaitól ada-
tokat gyűjtöttünk, amelyekből néhányat – 
a teljesség igénye nélkül – szeretnék meg-
osztani Önökkel.

A Duna hazai területe 21 451 hektár, 
míg az összes mellékággal 27 000 hektár. 
Ebből az alapítvány tagjai 17 508 hektárt 
bérelnek, amely az összterület 82 százaléka. 
Az összegyűjtött adatok alapján a 2011–12–
13. éveket vizsgáltuk. Először azt vizsgáltuk, 
kik a használói a halgazdálkodási vízterüle-
teknek. A vizsgált időszakban 17 026–
23 788 fő váltott éves horgászjegyet, vala-
mint 8098–8585 fő egyéb horgászjegyet 
(napi, heti, havi). Ha ezt összevetjük a 2013-
ban állami horgászjegyet váltott 251 000 
fővel, akkor az összlétszámnak mintegy a 10 
százalékát horgásztatták az alapítvány terü-
letén gazdálkodók. A területen 36-39 fő ha-
lászt foglalkoztatnak a szervezetek, 38 szá-
zalékban alkalmazottként, 62 százalékban 
őstermelőként. Megjelentek a területen a 
rekreációs halászok is, 415-461 fővel. Meg-
állapítható tehát, hogy a gazdaságok széles 
körben elégítik ki az igényeket.

Néhány gondolatot a halfajösszetételről, 
a fogások mennyiségi alakulásáról. A ha-

lász- és horgászfogás 2011–12–13-ban 606 
tonnát tett ki, amely éves átlagban 202 
tonna. A kifogott halmennyiség 45 száza-
léka halász-, 55 százaléka horgászfogás. 
Lényeges különbség van a két fogás össze-
tétele között, mert a halászfogás 76,9 szá-
zaléka keszegféle. A feltárt időszakban a 
fogásokban 13 halfaj szerepel. Annak in-
doklására, hogy szükséges tennünk a 
biodiver zitás érdekében, egy 1987-ben 
végzett fajösszetétel vizsgálatot kerestem 
elő. Ennek zárójelentésében a közönsége-
sen mindenütt előforduló fajok száma 21, 
a ritkábban, de nem ritkaságszámban elő-
forduló fajok száma 18, az igen ritkán elő-
forduló fajok száma 14. A fogások lezárá-
saként szeretném felhívni a figyelmet még 
egy jelenségre, nevezetesen a Duna egész 
szakaszán csak a halászfogásokban megje-
lenő busára. Igaz, még csak 1,2 százalékot 
tesz ki a busa, de ezen belül jelzésértékű, 
hogy az alsó szakaszon ez már 12 százalé-
kot jelent. Ismerve a busa ívási trendjét, 
idő kérdése, hogy a felső szakaszon is je-
lentős mennyiségben jelenjen meg a fogá-
sokban.

A kiindulási alap bemutatásakor nem 
kerülhetem meg a törvényi szabályozás 
mikéntjét sem. A 2013. évi CII törvény a 
halgazdálkodásról és a hal védelméről 
szóló új törvény általánosságban sok ad-
minisztratív megkötést, szigorításokat tar-
talmaz. A halászatot – véleményem szerint 
– túlszabályozták, olyan értelemben, hogy 
a különböző hazai produkciós vizeket egy-
ben, azonos módon kívánják szabályozni. 
Ezt a szabályozást tovább erősíti az a mó-
dosítás, amely szerint a 74 § a következő 
(8) bekezdéssel egészül ki: „Kereskedelmi 
célú halászatra vonatkozó engedély a 
2016. naptári évre, valamint az azt követő 
naptári évekre nem adható ki.” Ennek a 
szabályozásnak egyes vizek esetében idő-
szakosan helyt lehet adni, de generálisan 
véleményem szerint hiba lenne ez a szigo-
rú korlátozás.

Hogy miért? A halászok által értékesí-
tett halra a helyi piacon igény van, ez 
megmarad, tehát ráépül a fekete halkeres-
kedelem. Egyetlen rendelkezéssel meg-
szüntetnek egy még ma is hagyományos 
szerszámokkal működő ősi szakmát. A 
MAHAL 81 tagja közül 11 szervezet 240 
alkalmazotti létszámmal foglalkozik ter-
mészetes vízi halászattal, a törvény életbe 
lépése után várható a létszámleépítés. Ez a 
halászszakmai társaság képes és tud sze-
lektáló halászatot és halmentést végezni 
képzettsége és felszereltsége révén. Re-
méljük, ez irányú álláspontunk meghall-
gatásra talál!”

Az előbbiekben ismertetett céljaik meg-
valósításához kérte Balogh József a megje-
lentek segítségét. „Szeretnénk, ha a meg-

Körvonalazódó együttműködés
A Duna Halaiért Alapítvány (DHA) kuratóriumi ülését november 14-ére 
hívták össze, a rendezvénynek a Győri Előre HTSz kisbajcsi tárgyalóterme 
adott otthont. Szilágyi Gábor ügyvezető volt a házigazda, aki a kuratórium 
tagjain kívül vízügyi és természetvédelmi szakigazgatási vezetőket is 
köszöntött. A napirendi pontok között Balogh József, a kuratórium elnöke 
bemutatta a Duna Halaiért Alapítványt. Urbányi Béla, a SZIE 
Halgazdálkodási Tanszékének vezetője, kurátor tájékoztatót tartott Európa 
édesvízi halászatáról. Az előadások után egyeztettek arról, hogy milyen szo-
rosabb együttműködés jöhet létre az alapítvány és a megjelent szakigazga-
tási szervezetek között.

Balogh József, a kuratórium elnöke
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a duna HalaiÉrt alapítvány

jelent szervezetek vezetői egyetértésük ese-
tén kijelölnének egy-egy közreműködőt, 
aki megkeresésünk során segítené a konk-
rét feladatok megoldását” – zárta mondan-
dóját az elnök.

Urbányi Béla előadását azzal kezdte, 
hogy az Európai Unióban a belvízi halásza-
tot kategorizálták. Víztípus alapján: általá-
ban a nagyobb természetes ökoszisztémák 
(tavak, lagúnák, nagyobb folyók) és azon 
területek, ahol a halfajok szezonálisan le-
hetnek jelen (torkolatok, elárasztott terüle-
tek, vándorló halfajok). Halászati jog tulaj-
donlása: általában a halászok határozott 
időre kapják meg a halászati jogot/enge-
délyt. Élesen elkülöníthető halászati mód-
szerek és eszközök a horgászattól, viszont a 
megélhetési és kereskedelmi halászat esz-
közei hasonlóak. A kereskedelmi halász a  
„piacképes” halakat részesíti előnyben, a 
horgász inkább az élményt keresi. A halász 
a megélhetés miatt halászik, míg a horgász 
a szabadidejét tölti hasznosan.

AZ EU-ban jellemző szabályozásokról 
elmondható, hogy a tagországok egyik fe-
lében az állam által fenntartott szervezetek 
végzik a halászatot (pl. Ausztria, Svédor-
szág, Finnország, Egyesült Királyság). A 
tagországok másik felére jellemző, hogy a 
privát szférából vonnak be szereplőket a 
halászati hasznosítás elősegítésére (előírá-
sokat betartva). Az adminisztráció és sza-
bályozás általában centralizált, de egyes 
országokban regionális elven működik (pl. 
Olaszország és Spanyolország, ahol a regi-
onális elvek és érdekek jobban érvényesül-
hetnek). Több országban elkülönítik a ter-
mészetes személyek és a gazdasági társasá-
gok által kért és kapott engedélyeket.

Az EU stratégiájában a legfőbb priori-
tást a fenntarthatóság élvezi. A fenntartha-
tóságot integráltan kell érteni szociális, 
ökonómiai és ökológiai szempontok sze-
rint. Másik fontos szempont a biodiverzitás 
fenntartása, fejlesztése (kapcsolat a Víz-ke-
retirányelvvel).  Problémát jelent a halállo-
mányok csökkenése, az ökoszisztéma pusz-

tulása, a klímaváltozás. Elégtelen lehető-
ség a pénzügyi eszközökhöz való hozzáju-
táshoz (támogatás, banki kölcsönök stb.). A 
horgászati lobbi és nyomás állandó és fo-
lyamatos erősödése, a hatósági figyelem és 
érdeklődés csökkenése, valamint a halá-
szok alulszervezettsége. Tény azonban, 
hogy nincs világos, közös érdekek menti 
EU-stratégia. A tagországok érdekei kü-
lönbözőek, a vélemények érvényesítésében 
alacsony a hatékonyság: kezdetleges pro-
móció, nem egyértelmű tervek és igények, 
szervezetlenség, nincs világos csatlakozási 
pont a döntéshozókhoz, érdekek különbö-
zősége miatt, átláthatatlan nemzeti intéz-
kedések, mindig csak lokális, regionális 
problémákban gondolkodnak a tagorszá-
gok, a pénzügyi lehetőségek egyoldalú ke-
zelése és elvárása (csak EU-büdzséből!).

A tanszékvezető olyan érveket is felso-
rolt, amelyek itthon nyitott fülekre talál-
hatnak. Mint egy hagyományos, nagy tra-
dícióval rendelkező foglalkozás, a termé-
szetes vízi halászat kiemelkedő nemzeti 
örökséget jelent, évszázadok hagyománya-
it őrzi, és mély gyökerei vannak a nemzeti 
kultúrában. A halászok, folyamatos jelen-
létük révén, óriási tudással és tapasztalat-
tal rendelkeznek az adott ökoszisztémáról 
(vízterületről), a víz- és haljárásokat isme-
rik, a legapróbb jelekre, jelzésekre felfi-
gyelnek, együtt élnek a vízzel. Potenciális 
partnerei lehetnek a fenntartható környe-
zet és gazdálkodás lokális akcióinak. A foki 
gazdálkodásba való bevonásuk, a halböl-
csők ellenőrzése és felügyelete folytán ma-
ximálisan hozzájárulhatnak egy adott víz-
szakasz fejlődéséhez.

Milyen teendőink lehetnének? – tette 
fel a kérdést az előadó. Hollandia jó példa 
lehet arra, hogy miképpen erősíthető a 
szervezettségi szint. Hollandiában regio-
nális halászati bizottságok működnek, 
mégpedig természetvédő, vízügyi, környe-
zetvédő, horgász képviselettel, így hatéko-
nyabb az érdekérvényesítés. A nem ősho-
nos halfajok telepítésének, tenyésztésének 

kérdését rendezni kell. Halegészségügy: 
potenciális veszélyforrást jelent a horgá-
szat. Társadalmi viszonyulás a horgászat-
hoz: Catch and release programok bővíté-
se, terjesztése. Fontos a képzés és oktatás 
szervezett formában, felnőtt korban is!

Az ágazat szereplőinek a saját érdeke 
megválaszolni a kérdéseket, ehhez azon-
ban önmagunkhoz kell őszintéknek len-
nünk! Szembe kell nézni a problémánkkal, 
és meg kell kérdeznünk a társ-ágazatokat 
is, mert csak így lesz jövőnk. Publius Syrus 
mondta: „Ibi semper est victoria ubi concordia 
est”, vagyis a „A győzelem mindig ott van, 
ahol egyetértés uralkodik!”, mondta vége-
zetül Urbányi Béla.

H. Gy.Az ülés résztvevői

A meghívott vízügyi és természetvédel-
mi szakigazgatási vezetők vélemény-
nyilvánításait az alábbiakban foglaljuk 
össze címszavakban: 

Nagy figyelmet kell fordítani a víz-
rendszerek üzemeltetésére, ahol hát-
térbe szorulnak a halak életfeltételei. 
Célszerű megvizsgálni, hogy a levonuló 
árvizeknél a halmentést miként lehet 
az állami védekezési feladatellátás 
része, mivel az ivadékmentéssel jelen-
tős kár előzhető meg. A haltermeléssel 
kapcsolatban vizsgálni kell a vízvissza-
tartás lehetőségét is. Többen megemlí-
tették, hogy a feladatok elvégzéséhez 
szükséges megkeresni a pályázati lehe-
tőségeket. Javaslat született arra, hogy 
az üzemelési tanácsba kerüljön be a 
halászok képviselete, amely szélesebb 
konszenzust biztosítana az üzemelési 
feltételek meghatározása során. A hoz-
zászólók fontosnak tartották, hogy a 
halgazdálkodási pályázatok meghirde-
tése előtt konszenzusra kell törekedni 
a horgászok, a halászok, és a termé-
szetvédelem között, mert egyetlen fél 
dominanciája állandó vitát generálhat. 

A busák elterjedését és károkozásá-
nak kimunkálását fel kell vállalni, és 
ennek koordinálását a DHA végezhet-
né. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 
esetén a jó állapot alapvetően a hidro-
morfo lógiai változásoktól és a beavat-
kozásoktól függ, amelyeket döntően a 
jelenlévő szakmai szervezetek képesek 
optimálisan meghatározni. A halászat 
hiánya gondot jelenthet a halmentés-
nél és a halpusztulásoknál is, mivel a 
halászat rendelkezett eddig is az ehhez 
szükséges szakmai tudással és eszkö-
zökkel. Ez előbbieket egy hozzászóló 
kiegészítette a halászat szaporításban 
és telepítésben betöltött szerepével.

A meghívott vendégek megismert 
gondolataiból érzékelhető volt, hogy a 
különböző érintett szakterületek kö-
zött van lehetőség együttműködésre – 
összegezte az elhangzott indítványokat 
Balogh József elnök.



Bujáki Géza a Pontyshow ötletéről lapunk-
nak elmondta, hogy nyugati mintára szer-
vezte meg a hazai kiállítást. A Pontyvilág 
magazint 1997-98-ban indította el, s miu-
tán több külföldi, nyugat-európai horgász-
szal volt kapcsolatban, tőlük hallotta, hogy 
régóta szerveznek már pontykiállítást. Az 
első hazai rendezvényre 2009-ig kellett 
várni, s ez év novemberében nyitotta meg 
a kapuit az első Pontyshow. Ekkor még 
ezer négyzetméteren, egy sportcsarnok-
ban várták a látogatókat, ám a nagy siker 
miatt gyorsan kinőtték a kiállítóterületet. 
A 2010-es eseményt már az MI expoterü-
letén rendezték, ahol 5-6 ezer négyzetmé-
tert töltöttek meg a kiállítók. Tavaly, az 
ötödik, jubileumi rendezvénynek már a 
Hungexpo adott otthont, ami nagy előre-
lépést jelentett, hiszen itt a házigazdák 
már professzionális feltételekkel, megfele-
lő infrastruktúrával és nagy tapasztalattal 
rendelkeznek.

S miért éppen a ponty? Azért, mert Bu-
jáki Géza szenvedélyes horgász, és a ponty 
a legkedvesebb halfaja. Nem beszélve 
arról, hogy a pontyhorgászok tábora ide-
haza is igen népes, és az utóbbi évtizedben 
a modern pontyhorgászat – catch and 
release (fogd meg és engedd vissza) – nép-
szerűsége rohamosan nő. A horgászatnak 
nem csak népes tábora van, hanem az üz-
leti világ egyik szintén rohamosan fejlődő 
ága. Ma már sok minden kapcsolódik a 
horgászathoz, nem elegendő egy nádi 
botot a kezünkbe venni. A kiállításon lát-
ható volt az a gazdag eszközkínálat, ami a 
hálózsáktól a terepjáró autóig, a halradar-
tól a motorcsónakig, a horgászbot legkü-
lönbözőbb fajtáitól az ugyancsak széles vá-
lasztékot kínáló etetőanyagokig mindent 
magába foglal. A bojlis horgászat elsősor-
ban a természetes és a mesterséges tavak-
nál dívik, de egyre több természetes víz-
ben is megtalálhatóak a nagyméretű 15-35 
kilogrammos óriáspontyok, amelyek kifo-
gása külön élményt jelent. Ezeket a nagy-
testű halakat a horgász már nem viheti 
haza, kellő gondossággal kell a zsákmányt 
a vízbe visszaengednie.

Ami az idei kiállítást illeti, rekordszámú 
kiállítót sikerült megnyerni, így a tavalyi 
53-mal után az idén 63 kiállító cég hozta 

el a portékáit. S nem csak hazai, hanem 
külföldi cégek is megjelentek, Angliától 
Csehországon keresztül a környező orszá-
gokig jöttek a kiállítók, ami jelzi, hogy a 
háromnapos rendezvényt már külföldön 
is jegyzik. Az idén a ráckevei pikkelyes 
ponty volt a főszereplő. Bujáki Géza el-
árulta, hogy a Ráckevei-Duna-ági Horgász 
Szövetséggel régóta kiváló a kapcsolata, 
olyannyira, hogy maga is a Dömsödi Hor-
gász Egyesület tagja, lévén, hogy Makádon 
volt nyaralója. Mára már a nyaraló elkelt, 
de a Ráckevei-Duna-ágtól nem tudott el-
szakadni, ma is visszajár a felszerelését és 

a tudását próbára tenni. Fontosnak tartja, 
hogy a ráckevei pontyfajta ismertsége 
nőjön, mert nem csak kiváló sporthal, 
hanem ennél a szövetségnél található az 
egyetlen saját nemesítésű és termelésű 
pontyfajta.  

Tóth István, a Ráckevei-Duna-ági Hor-
gász Szövetség ügyvezető igazgatója gon-
dos gazdaként minden nap többször is el-
lenőrizte, hogy a pontyok rendben van-
nak-e a medencében. Nem véletlenül, 
mert a bemutatott halak igen nagy értéket 
képviseltek, hiszen nem csak bojlis pon-

tyokat, hanem anyahalakat is kihelyeztek a 
medencébe. Ennek következtében a láto-
gatók igencsak megcsodálták a pontyokat, 
és többen gratuláltak a „gazdának”. Az 
igazgató örömmel nyugtázta, hogy érde-
mes volt elvállalni a felkérést, mert így 
még nagyobb közönség nyugtázhatta, 
hogy a Ráckevei-Duna-ágban értékes hal-
állomány található. A kiállítson 5-6 kilo-
grammos anyahalakat, két 15-15 kilo-
grammos és egy 22 kilogramm feletti pon-
tyot mutattak be. Az utóbbi három halat 
három horgász fogta a Ráckevei Duna-ág-
ban, mégpedig bojlis módszerrel. A hala-
kat a kiállítás után visszahelyezték a folyó-
ba, míg az anyahalakat a Horgász Szövet-
ség szigetbecsei tógazdaságában teleltetik.  
A szövetség  három éve alkotta meg a spe-
ciálisnak mondható bojlis horgászjegyet. 

Miközben készült az interjú, csatlako-
zott hozzánk Szári Zsolt, a Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. 
A cég kiállítóként volt jelen. A vezérigaz-
gató hangsúlyozta, hogy annak tükrében, 
hogy Balatonon betiltották a halászati te-
vékenységet, minden olyan rendezvényen 

fontos megjelenniük, ahol a horgászokkal 
kapcsolatot lehet építeni. Új szemlélet van 
a Balaton partján, hiszen a horgász szerve-
zetek vették át a víz fölött az uralmat. 
Pedig a horgászturizmus csak kisebb szele-
tét jelenti a Balaton turizmusának, mivel a 
turisták többsége továbbra is fürödni, vi-
torlázni, kikapcsolódni jön a tópartra. A 
vezérigazgató szerint a horgászok igényeit 
eddig is és ez után is magas szinten szol-
gálják ki, amit az is jelez, hogy a balatoni 
horgászok tábora nő.

H. Gy.
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Bujáki Géza és Tóth István a kiállításon Szári Zsolt vezérigazgató

Hatodszor is Pontyshow
Az ötlet, hogy legyen Pontyshow, Bujáki Géza fejéből pattant ki. Bujáki 
Géza a Pontyvilág című, Magyarországon egyedülálló pontyhorgász maga-
zinnak a főszerkesztője, így elmondható róla, hogy szoros kapcsolatban van 
a horgásztársadalommal. Annál is inkább, mert maga is horgász, és a 
kedvenc fogásai között első helyen szerepel a ponty. A Pontyshow azonban 
csak részben szól a pontyról, zömmel a horgászok paradicsoma jelenik meg 
a kiállítócsarnokban. Az idén a Hungexpo B pavilonjában a kiállítók 
három napon keresztül fogadták a látogatókat.

 F
o

t
ó

: H
aj

t
u

n
 G

yö
r

G
y


