
• Elnök  úr,  időben megalakult-e  ez  a 
tagozat? Kérdezem ezt azért, mert az in-
novatív gondolkodásra mindig is szüksé-
ge volt az ágazatnak, amit abból is lemér-
hetünk, hogy az Európai Unióban is sok 
erőfeszítést  tesznek  a  belvízi  halgazdál-
kodás fejlesztéséért.

– Jobb későn, mint soha. Mondhatnánk 
persze, hogy már jóval korábban, talán az 
uniós tagságunk elnyerésével egy időben 
létre kellett volna hoznunk ezt a tagozatot, 
de úgy gondolom, hogy igazából most ért 
be a gondolat. Az ágazat szereplői előtt is 
egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a fejlesz-
tés nem önmagáért való, nem kidobott 
pénz, hanem a hatékonyabb, gazdaságo-
sabb termelést segíti elő. Sajnálatos azon-
ban, hogy a haltermelők többsége még 
mindig nem ismerte fel a halászat-fejlesz-
tés, ezen belül az innováció, a kutatás-fej-
lesztés fontosságát. Nos, a tagozat azon 
dolgozik, hogy minden szövetségi tagszer-
vezet megtalálja a maga számára fontos 
fejlesztési irányvonalat. Engedje meg, 
hogy magamról még annyit mondjak, 
hogy nem könnyen vállaltam el az elnöki 
tisztséget! Jómagam mindig a fejlesztések-
ben gondolkodtam, de az egyetemi mun-
kám és az ott vállalt más feladatok miatt 
féltem, hogy nem jut elég időm a tagozat 
vezetésére. Az egyetemen megváltoztak a 
viszonyok, néhány pozíciómról lemond-

tam, így most már fókuszálhatok erre a 
munkára is. Ami magát a tagozatot illeti, 
tíz taggal jött létre, olyan tagokkal, akik a 
fejlesztésért már eddig is sokat tettek. Ez 
fontos rendezőelvnek bizonyult, hiszen a 
halászatfejlesztés egy olyan fontos kulcste-
rülete az ágazatnak, amelyben, időről 
időre önmagunkat kell újradefiniálnunk.

• Ezt hogy érti?
– Itt van például a pontykérdés. Tud-

juk, hogy van elegendő piaci pontyunk, de 
értékesítési problémáink is vannak, ame-
lyek – véleményem szerint – tovább fognak 
növekedni. Elsősorban azért, mert a kör-
nyező országok, Szerbia, Horvátország, 
Románia, Csehország, Szlovákia pontyter-
melése komoly versenytársként jelenik 
meg a külpiacokon, és idehaza is. A kon-
kurencia tehát itt liheg a nyakunkon…

• Hadd  jegyezzem  meg:  szerintem 
nem  kevesebb  pontyot  kellene  termel-
nünk, hanem a  termelési arányokat kel-
lene megváltoztatni.

– Nem vagyok pontyellenes, mert kedve-
lem ezt a halat. De a meglévő pontyterme-
lés szinten tartása mellett szükség volna a 
minőségi termelés irányába elmenni, s a 
pontyhús minőségi kritériumait meghatá-
rozni. Mindamellett – ez is régi nóta – a 
feldolgozottsági szintet növelni kellene, 
mert ezt igényli a piac. Ugyanakkor más 
halfajok termelését is növelni kellene, ame-
lyek árukapcsolásával a pontyértékesítés is 
könnyebbé válna. Szerintem fontos volna a 
pontyhúst bevinni a közétkeztetésbe, mert 
ezzel az egy főre jutó éves fogyasztásunkat 
is növelhetnénk. De ez csak úgy lehetséges, 
ha a pontyhúst fogyasztóbaráttá tesszük, 
vagyis szálkátlanítjuk, feldolgozzuk. A 
gasztronómiai láncok így már elfogadnák a 
halat, ha annak a minősége is állandó, egy-
formán jó, mégpedig az év tizenkét hónap-
jában. Ezt viszont jelenleg még nem tudja 
biztosítani az ágazat, ezért is gondolom, 
hogy a tagozatnak ki kell dolgoznia azt, ho-
gyan lehetne a pontyot kereskedő- és fo-
gyasztóbarát termékké alakítani.
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Urbányi Béla: a tagozatnak az is feladata, 
hogy a rendelkezésre álló fejlesztési forráso-
kat a tagság számára elérhetővé tegye

A MAHAL Halászatfejlesztési tagozatának alakuló ülését április 15-én 
tartották az új székház tárgyalótermében. A tagozati tevékenység célját a 
nevében is jelzik, hiszen a halászatfejlesztés, azaz az innováció napjaink-
ban égetően fontos. Enélkül nem lehet sem a jelent, sem a jövőt tervezni, 
hiszen a haltermelésben is sok újdonság jelenik meg. A tagozat elnökének 
egyhangú szavazással Urbányi Béla egyetemi tanárt, a SZIE Halgaz-
dálkodási Tanszékének vezetőjét, választották. Nem véletlenül, hiszen az 
elmúlt években az egyetemi tanszék igen sok innovációt hajtott végre, ter-
mészetesen az ágazat szereplőivel közösen. Hogy milyen tagozatot szeretne 
az elnök kialakítani, többek között erről is beszélgettünk.
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SzövetSégi élet

• A  fejlesztés  azonban  pénzbe  kerül. 
Lesz-e elegendő forrás?

– Szerintem lesz. A tagozatnak az is fel-
adata, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési 
forrásokat a tagság számára elérhetővé 
tegye. Az agrár-környezetgazdálkodási 
program az új ciklusban megszűnik, de 
ennek alternatívájaként ki kell dolgoz-
nunk egy olyan támogatási rendszert, 
amelyet kutató szálakhoz kötve a halas 
gazdák – értem alattuk a tógazdákat, az in-
tenzív telepet működtető gazdákat, a ter-
mészetes vízen gazdálkodókat – elérhet-
nek. Úgy gondolom, hogy ennek a támo-
gatási rendszernek az ökológiai szolgálta-
tások lehetnek az alapjai. Ehhez kell tago-
zati szinten muníciót adnunk, és ágazati 
szinten számszerűsítenünk kell ezt a szol-
gáltatási tevékenységet. Igen lényeges, 
hogy viszonyszámok legyenek, mert más-
ként nem lehet az uniós támogatáshoz 
hozzájutni. Vagyis be kell bizonyítanunk, 
hogy a halgazdálkodás nem csak termelés-
ből áll, hanem olyan környezeti szolgálta-
tásokból is, amelyért a piacon nem fizet-
nek. Az ökológiai szolgáltatási rendszer 
értékrendjét nekünk kell kidolgoznunk. 
Mindemellett arról sem mondunk le, hogy 
az új uniós támogatási időszakban elérhe-
tő kutatási-fejlesztési-innovációs támoga-
tásokat ne használjuk fel kellő hatékony-
sággal és kellő mértékben. Ezt azonban 
csak az ágazat szereplőivel közösen tudjuk 
megvalósítani. És nem csak a MAHOP for-

rásaira kell koncentrálnunk, hanem más 
operatív programok pályázataira is 
(GINOP), amelyben a halászatfejlesztés is 
megjelenik. Nos, ezeket a pénzszerzési le-
hetőségeket kell úgy koordinálnunk, hogy 
eljussanak a tagszervezeteinkhez, és velük 
közösen, konzorciumban vagy önállóan 
pályázhassanak. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a fejlesztéseket nem MAHAL, hanem 
ágazati szinten kell megvalósítani, ezért 
fontosnak tartom a MASZ-szal való szoros 
együttműködést. De ugyanilyen fontosnak 
tartom, hogy a MOHOSZ-szal együttmű-
ködjünk, mert a horgászok jelentős piacot 
biztosítanak a haltermelőknek, s termé-
szetesen a döntéshozókkal is együtt kell 
működnünk. A párbeszéd tehát alapvető 
kritériuma az eredményes munkának.

• Szóljunk a természetes vízen gazdál-
kodókról is…

– Ez speciális terület, de a MAHAL tag-
ságának jelentős hányada érintett a termé-
szetes vízen való gazdálkodásban. Ezen a 
területen komoly változások vannak, jövő-
re megszűnik a kereskedelmi halászat a 
természetes vizeken, illetve új hasznosítási 
pályázatokat írnak ki. A tagozatnak abban 
kell segítenie, hogy az érintett tagok meg 
tudják őrizni a korábbi pozícióikat. 
Észszerű párbeszédre kell törekedni, és ki 
kell hangsúlyozni, hogy a természetes 
vízen is van létjogosultsága a halász jelen-
létének. Hogy ezt miként tudjuk majd ér-
vényesíteni a pályázatoknál s a törvényho-
zóknál, az a jövő zenéje, de közös érde-
künk, hogy eredményesek legyünk.

• Többször  is 
szóba  hozta  az  össze-
fogást,  a  közös  érde-
ket. De e téren akado-
zik  az  ágazat  gépeze-
te.

– Először mindenki-
nek a saját érdekeit 
kell felismernie, ami vi-
szont kötődik az össze-
fogáshoz, az együttmű-
ködéshez, mert más-
ként nem tud hosszú 
távon fennmaradni. 
Mindehhez párbeszéd-
re, rugalmas együtt-
működésre van szük-
ség. S ez minden téren 
igaz, mert a horgászok-
kal is közös nevezőre 
lehet jutni, mert az ő 
érdekük is az, ami a 
miénk: legyen hal a fo-
lyókban. A horgász 
halat szeretne fogni, s 
ezt a halat a halterme-
lők tudják biztosítani. 
Nekünk haltermelők-
nek azon kell változtat-
nunk, nem csak pon-
tyot akar fogni a hor-
gász, hanem keszeget, 
sügért, harcsát, csukát, 
süllőt, és más halfajo-

kat is. Rá kell vennünk magunkat arra, hogy 
igenis ki kell szolgálnunk a horgászokat. S 
ez pedig olyan alapot teremt, amelyben 
könnyen tudunk közös nevezőre jutni.

• De szóljunk külön az ágazat együtt-
működéséről! Ha nem tudunk például a 
pontynál egységes minősítési rendszert, 
termelési technológiát kidolgozni, akkor 
minden pusztába kiáltott szó marad.

– Egy kolléga mondta, hogy meg kelle-
ne „innoválni” a ponty árát. Nos, ez úgy 
lehetséges, hogy ha fejlesztünk, s nem az 
elődeink technológiai vívmányaihoz ra-
gaszkodunk. Pontytenyésztésben az elmúlt 
négy évtizedben nem volt jelentős fejlesz-
tés, viszont a fogyasztók igénylik az újdon-
ságokat. Hiába mondjuk, mi kutatók, ho-
gyan kellene ezt csinálni, ha nem lesz fo-
gadóképes a termelő. Azt ugyanis látni 
kell, hogy a piac határozza meg, hogy mi-
lyen termékre van szükség. Véleményem 
szerint lehetne a pontytermelésre egysé-
ges technológiát kidolgozni (a Dunántúl-
ra, és az Alföldre szabottan), s e mellett – 
bár tudom, hogy ez fájdalmas lépés – mi-
nősíteni kell a pontyot, mint terméket, és a 
húsminőségre paramétereket kell megha-
tározni.

• Igaz, de mi a helyzet az extenzív, és 
az intenzív termelés különbségével?

– Ennek sok tényezője van, és nagyon 
sok környezeti paraméter beleszól a hal-
termelés minőségi kérdéseibe. De akkor is 
azt mondom, hogy a termelő érdeke a 
húsminőség meghatározása, mert a kon-
kurenciát másként nem lehet legyőzni. A 
szerbeknél például a tógazdaságok 80 szá-
zalékában táppal etetik a pontyot. Én nem 
azt mondom, hogy ez követendő, de fel 
kell készülni arra, hogy ez a technológia 
milyen kihívást fog jelenteni a pontyunk-
nak. Ezt a kérdést tisztázni kell, mert ha 
nem, a jövőnk forog kockán.

• A  tervek  magasztosak,  de  hogyan 
látja a megvalósítás lehetőségeit?

– Nehéz a kérdés. Hiszek a kommuni-
kációban, s a személyes kapcsolatok erejé-
ben. Körbe kell járnunk a termelőket, a 
tagságot, s akik fogékonyak a közös dolga-
inkra, azokat be kell hoznunk a fejlesztési 
programokba is. Fontos, hogy a döntésho-
zókkal is megértessük, hogy a magyar 
akvakultúra, a magyar halászat óriási ha-
gyományokkal bír, és nem szabad melléke-
sen kezelni. Ha elmegyek a világ bármely 
pontjára, büszkén vállalom a magyarságo-
mat, mert másként kezelnek, ha megtud-
ják, honnan jöttem. Mi, magyarok tanítot-
tuk meg a fél világot arra, hogyan kell 
halat termelni. Ezt a jó hírnevet meg kell 
őriznünk, de ez csak úgy lehetséges, ha to-
vábbi innovációkat, fejlesztéseket hajtunk 
végre. Ezekre ugyanis a nagyvilág is kíván-
csi. Biztató, hogy azt látom, hogy egyre 
többen jönnek rá, hogy változtatásra van 
szükség, előre kell lépni, mert a megélhe-
tés forog kockán. Kommunikáció, összefo-
gás, innováció, ebben fogalmaznám meg a 
tagozat tevékenységének a lényegét.

Hajtun György

(Folytatás az 1. oldalról)
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KutatáS-fejleSztéS

Az egynapos rendezvényt az intézmény 
vezetője, Dr. Gál Dénes nyitotta meg. Az 
ünnepélyes köszöntőszavak után plenáris 
előadások és két szakmai szekció váltották 
egymást, felölelve a különböző korosztályú 
halak takarmányozásának kérdéseit. A 
rendezvényt egy vitafórum zárta, ahol a 
résztvevők lehetőséget kaptak az elhang-
zottak értékelésére.

Az ARRAINA projektet Dr. Sadasivam 
Kaushik, az INRA (Nemzeti Agrárkutatási 
Intézet, Franciaország) nyugalmazott igaz-
gatója és a projekt nemzetközi koordináto-
ra mutatta be, ismertetve a projekt célkitű-
zéseit, a résztvevő partnerintézményeket, 
és a fontosabb feladatokat. A projekt öt 
gazdaságilag fontos európai halfaj eseté-
ben tanulmányozza a mérsékelt halliszt- 
halolajtartalmú takarmányok hosszú távú 
élettani és környezeti hatásait, keresi az új 
tápanyag-beviteli módszereket, anyagcse-
re- és egyéb biomarkereket, valamint az új-
szerű takarmányok alkalmazásához kap-
csolódóan megcélozta az egyes halfajok 
tápanyagigényének felülvizsgálatát is. 

A nyitóelőadások során a pontytermelés 
múltját és jövőjét, valamint új perspektívá-
it ismertették a hallgatósággal. Dr. Váradi 
László, a Magyar Akvakultúra Szövetség el-
nöke „Pontytenyésztés az EU-ban” címmel 
tartotta meg felvezető előadását, majd ifj. 
Lévai Ferenc, a FEAP Édesvízi Bizottságá-
nak elnöke „Az EU pontytermelési lehető-
ségei és kihívásai” címmel értékelte a jelen-
legi pontytermelés helyzetét.

Az első szekció az anyahalak és a korai 
lárvanevelés takarmányozási kérdéseivel 
foglalkozott. A felvezető előadást Dr. 
Marisol Izquierdo (Kanári-szigetek, Spa-
nyolország) helyett Sadasivam Kaushik 
projektkoordinátor tartotta meg, „Anya-
halak takarmányozásának fontossága az 
utódok fejlődésében” címmel. Az áttekin-
tő és részletes témaismertető után Dr. 
Csengeri István, a HAKI nyugalmazott tu-
dományos tanácsadója a projekt eredmé-
nyeiből tartott gondolatébresztő előadást, 
„Esszenciális zsírsavhiány okozta csökkent 
növekedés és ikratermelés ponty-anyaje-

lölteknél” címmel. Érdekes előadást hall-
hattunk Dr. Sofia Engrola, a portugál Ten-
geri Kutatóközpont (CCMR) vezető kuta-
tójától a megtermékenyített halikra ultra-
hanggal történő kezeléséről, mely lehető-
séget ad egyes tápanyagok dúsítására az 
élő szervezetekben. A lárvák takarmányo-
zásának aktualitásairól és a projektben 
végzett néhány kísérletről Sadasivam 
Kaushik projektkoordinátor számolt be. A 
szekciót Dr. Papp Zsuzsanna, a HAKI kuta-
tójának előadása zárta, melyben ismertet-
te a ponty indító takarmányozásában al-
kalmazható vitaminbeviteli módszereket 
és az elért eredményeket.

A második szekció ülésén az összetett ta-
karmányok alkalmazásának tapasztalataira 
és a hagyományos tavi pontytermelési 
eredményekre fókuszáltak. A nyitóelőadást 
Dankó István, az Aranykárász Bt. vezetője 
tartotta, mely vállalkozás részt vesz a pro-
jekt megvalósításában. Előadásában saját 
tapasztalatain keresztül bemutatta a tavi 
tartástechnológia előnyeit és nehézségeit. 
Dr. Németh István, a MAHAL (Magyar Hal-
termelők és Halászati Vízterület-hasznosí-
tók Szövetsége) és Dr. Horváth László, a 
SZIE Halgazdálkodási Tanszék nyugalma-
zott professzora „Kihívások és lehetőségek 
a pontytakarmányozásban Magyarorszá-

gon” címmel tartottak előadást, amelyben 
eredményekről és jövedelmezőségről, a 
magyar gazdálkodók számára legfontosabb 
kérdésekről számoltak be. E cikk szerzője, 
a HAKI vezető kutatója, az intézet projekt-
felelőse a projekt pontyos eredményeit 
mutatta be „Növényi alapú takarmányok 
tesztelése tavi pontytermelésben” címmel. 
A szekciót a Wageningeni Egyetem vezető 
kutatója, Dr. Ep Eding előadása zárta, aki 
beszámolt a recirkulációs rendszerekben 
alkalmazott vízkezelési eljárások szerepé-
ről, különös tekintettel a vízből hozzáfér-
hető létfontosságú mikroelemek mennyi-

ségére, melyet a takarmányok kidolgozásá-
nál kell figyelembe venni. 

A gondolatébresztő előadások után a 
rendezvény végén élénk vita alakult ki a ta-
karmányozási technológiák és gazdaságos-
sági szempontok párhuzamba állításával az 
extenzív vagy intenzív pontytenyésztés kér-
déséről. Egyetértettek a résztvevők abban, 
hogy az európai pontytermelés fejlődésé-
nek kulcsa ma már nem csak a takarmány-
költségekhez, hanem többnyire a víz elérhe-
tőségéhez is kapcsolódik. Összességében a 
takarmányozással kapcsolatos kutatásoknak 
hozzá kell járulniuk az emberiség növekvő 
élelmiszerigényének biztosításához az erő-
források fenntartható alkalmazásával.

A rendezvény végén a projektkoordiná-
tor összefoglalta a nap során született fonto-
sabb megállapításokat, következtetéseket. 
Külön eredményként értékelte, hogy a pro-
jekt által képviselt üzeneteket sikerült eljut-
tatni nem csak a magyar, hanem a régió 
más országainak a gazdálkodóihoz is. Az 
ARRAINA projekt második szakmai ren-
dezvényét Lengyelországban, Gdanskban 
rendezik meg, a Lengyel Pisztrángtermelők 
Egyesületével közös szervezésben, 2015. ok-
tóber 7-én, „Kihívások és lehetőségek a 
pisztráng takarmányozásában” címmel. 

Jakabné dr. Sándor Zsuzsanna

Szakmai rendezvény a HAKI-ban
Ez év március 26-án került megrendezésre a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ szarvasi székhelyű Halászati Kutatóintézetében az Európai 
Uniós támogatással megvalósuló ARRAINA (Haladó kutatási kezdeményezés 
az akvakultúráért és a táplálkozásért) projekt első szakmai rendezvénye 
„Kihívások és lehetőségek a ponty takarmányozásában” címmel. A kétnyelvű, 
angol-magyar szakmai rendezvény célkitűzése a projekt eredményeinek átadá-
sa volt a régió, különösen a közép-kelet európai országok haltermelői részére. 
A rendezvény szervezésében a HAKI munkatársai fontos szerepet vállaltak, 
hozzájárulva több, mint 60 fő, köztük román, ukrán, kazahsztáni, szerb, szlo-
vén, horvát termelők és haltenyésztésben érdekelt szakértők részvételéhez. 



4 Halászati Lapok

gazdálKodáS

• Igazgató úr, kezdjük az elején: mióta 
gyakorolják a halászati jogot a természetes 
vizeiken?

– A Szabolcsi Halászati Kft. idén június-
ban ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. 
A kft. jogelődje az alapítás évében kapta 
használatba – szinte változatlan összetétel-
ben – a természetes vizek halászati jogát. 
Egyébként még messzebbről is indíthatunk, 
mert 1962-ben született az a használatba 
adási okmány, melyben a nem jogelőd, de 
előd Alkotmány Htsz. ugyanezeket a vizeket 
kapta használatba. Ha jól tudom, a halásza-
ti szövetkezet az 1950-es évek végén alakult, 
több kisebb szövetkezet egyesülése révén. A 
halászati szövetkezeti forma akkor olyan 
volt, mint a tengeri halászokból alakult, ma 
is működő halászati szövetkezetek. A szövet-
kezet tagjai a saját maguk által készített esz-
közökkel végezték halászati tevékenységü-
ket, a szövetkezés a közös ügyek intézésére, 
illetve a kifogott halak kezelésére és értéke-
sítésének megszervezésére jött létre. A gaz-
dálkodásunk elismertségét jelentette, hogy 
2000 és 2002 között vizeink halászati jogát, 
az akkori jogszabálynak megfelelően, ha-
szonbérbe kaptuk, illetve további vízterüle-
tek haszonbérletére nyílt lehetőségünk pá-
lyázat útján. Az összes területünk 2400 hek-
tárt tesz ki, amelynek döntő része folyóvíz. 
A Tiszából 140, a Bodrogból 50 kilométeres 
szakaszt gondozunk, és van néhány jelentő-
sebb holtág, amik a Bodrogközben, vala-
mint a Tisza mentén, az ártérben vannak.

• Elmondható  tehát, hogy komplex te-
vékenység folyik a cégnél, de a halterme-
lés a fő profiljuk…

– Valójában a kettő együtt, egymást ki-
egészítve működik. A tógazdaságban előál-
lított őshonos halak különböző korosztályait 
helyezzük ki a természetes vizekbe is, azok 
állománypótlását, illetve diverzitását előse-
gítendő. Létrehoztunk egy olyan keltető 
technológiai egységet, amely alkalmas arra, 
hogy akár a Tisza teljes magyarországi sza-
kaszát ellássa ivadékokkal, ami szükséges 
ahhoz, hogy a Tisza – különösen ebben a 
szélsőséges időjárásban, amikor nincsenek 
áradások, így a szaporodás igen esetleges – 

halállománya egyensúlyban maradjon. A 
kapacitásunk létrehozásakor számítottunk 
arra, hogy a tógazdasági igényeket is kielé-
gítsük. Vállalt feladataink elvégzésének biz-
tonsága érdekében termelési színvonalun-
kat folyamatos fejlesztésekkel olyan szintre 
emeltük, mely az ivadék-előállítási, illetve 
termelési biztonságot a 15 évvel ezelőttihez 
képest megkétszerezte. Erre igen büszkék 
vagyunk.

• Milyen  a  természetes  vizeken  való 
gazdálkodásuk, hogyan kell ezt a gyakor-
latban elképzelnünk?

– Az eltelt 30 év alatt ezeken a természe-
tes vizeken „ipari halászat” nem folyt. A kez-
deti 1-2 évben volt alkalmazásban természe-
tes vízi halász nálunk, aztán ezt a rendszert 
megváltoztattuk, a halászokat őstermelő-
ként kiszerveztük. Már akkor érzékeltük, 
hogy ez a hasznosítási forma nem fejlődő-
képes. Jó kapcsolatot ápolva az akkor még 
minden horgászt képviselő megyei szövet-
séggel, együttműködésünk eredményeként 
a ma kereskedelmi halászatnak titulált tevé-
kenység évről évre csökkent. Ennek mód-
szere, hogy tényleges halászati engedélyt 
létszámcsökkenés esetén csak igen indokolt 
esetben adtunk ki. Ennek köszönhető, hogy 
ma 9 olyan halászati szerződés van életben, 
melynek kedvezményezettje fogási tanúsít-
ványt is kényszerül használni tevékenysége 
során, vagyis az általa kifogott halat értéke-

síti. Vannak persze többen kereskedelmi ha-
lászati engedélyeseink, akik ettől függetle-
nül hobbiszerűen végzik e tevékenységet, 
azonban az ebből származó fogást saját 
maguk ellátására fordítják, hiszen a keres-
kedelemben az ilyen hal faja, illetve minősé-
ge nem fellelhető, különösen nem ennek a 
friss változata. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy a sajtóban megjelent előrejelzések, 
mely szerint a kereskedelmi halászat meg-
szűnésének egyik következménye, hogy egy 
friss tiszai harcsa asztalra kerülése független 
lesz az azt elfogyasztani kívánó anyagi telje-
sítőképességétől.

• Milyen a kapcsolatuk a horgászokkal?
– Megítélésem szerint jó. Egy-egy szezon-

béli bejárás során vendégeink szájtátva 
nézik, hogy milyen sűrűséggel ülnek a hor-
gászok a Tisza partján. A horgászok érdekei-
nek szem előtt tartása úgy gazdasági, mint 
humán megfontolásokból nálunk elsődle-
ges kérdés. Ők sohasem elégedettek, de hát 
éppen ez a szenvedélyük lényege. Mindig 
többet és többet szeretnének fogni, és egyre 
több olyan horgásszal találkozunk, aki való-
ban csak a szenvedélyének hódolni jött a 
partra. Persze olyanok is bőven vannak, il-
letve voltak, akiknek az egyébként törvé-
nyes, és egyben elegendő kifogható mennyi-
ség sosem volt elég. Halőreink a méreten 
aluli, illetve a tilalmi időben fogott halakkal 
kapcsolatos szabálysértések esetében kö-
nyörtelen szigorral járnak el. Azért azt egy 
halász kénytelen megjegyezni, hogy az a 
halmennyiség, amelyet a horgászok kifog-
nak, ha halászati zsákmányként értékesíte-
nénk, akkor 10-12-szeres bevételnövekedést 
eredményezne a cégnek. Ez igen nagy elő-
nye a horgászoknak, amely előny sokkal na-
gyobb megbecsülést igényelne.  

• Van saját horgászegyesületük?
– Ilyen a törvény szerint nem létezik, de 

jómagam elnöke vagyok egy olyan horgász-
egyesületnek, amelyiknek 4300 tagja van. 
Az egyesület 18 éve stabilan működik. 
Ennek a horgászegyesületnek a véleménye 
alapján mondom, hogy amilyen munkát 
végzünk a természetes vizeken, az elisme-
résre méltó, hiszen a tagok kitartanak mel-
lettünk, nem hallok panaszt. Még úgy sem, 
hogy kétévente széles körben végzünk 
közvélemény kutatást. A kiküldött kérdőíve-
ket szinte száz százalékban visszakapjuk, és 
nem szidnak minket, hanem javaslatokkal 
élnek. Az egyesület tagjai egyébként a Sza-
bolcsi Halászati Kft. által kezelt horgászvi-
zekre váltanak évről évre területi engedélyt.

• Ez  azt  jelzi,  hogy  a  horgászok  elége-
dettek a fogási eredményeikkel?

– Egy horgász soha nem elégedett az ál-
tala kifogott mennyiséggel, hiszen nem hús-
horgászokról van szó, akik annyit fognak, 
hogy már nem tudják megenni a halat, 
hanem sporthorgászokról beszélünk, akik 

A horgászok igényeit elégítik ki

Radóczi János: az a célom, hogy mindent 
megtegyek annak érdekében, hogy úgy men-
jek nyugdíjba, hogy az utolsó 15 éves ciklus-
ban is megtartsam a korábbi ígéretemet

A Szabolcsi Halászati Kft. 1985-ben alakult, Szabolcsi Halászati Közös 
Vállalatként, majd 1992-ben vette fel a kft. társasági formát. Fő tulajdonosa 
és ügyvezetője Radóczi János, a kezdetektől ő építette fel a társaságot. A cég egy 
teljes vertikumú halgazdaság, azaz a halszaporítástól a halfeldolgozásig min-
dent maga végez. Fő tevékenységük édesvízi halfajok tógazdasági szaporítása, 
termelése, feldolgozása. Napjainkban a cég 600 hektáron folytat haltenyésztési 
tevékenységet, és 2400 hektár természetes vízterület (folyószakaszok: Tisza, 
Bodrog; holtágak, víztározók) halgazdálkodója. Ez főként a vizek halasítási és 
őrzési, valamint halásztatási és horgásztatási tevékenységét foglalja magába. 
Ez utóbbi tevékenységről beszélgettünk Radóczi János ügyvezető igazgatóval.
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azt is megteszik, hogy csak kifogják és visz-
szadobják a halat, és nem viszik el. Bár volt 
már olyan horgász a külön kezelt tavunkon, 
aki másnap arra panaszkodott, hogy izom-
láza lett, annyi halat fogott. De ez nem álta-
lános. A horgász – a természeténél fogva – 
mindig többet szeretne fogni, hiszen ezért 
hódol a hobbijának. De azzal a szolgáltatás-
sal, amit kap, azzal lehet elégedett, hiszen 
másik ugyanilyen területhez tud viszonyíta-
ni, és ezzel kapcsolatban el is mondja a vé-
leményét, és rangsort tud állítani a szolgál-
tatások között. S ha nem kapja meg azt, 
amit szeretne, akkor elmegy egy másik szol-
gáltatóhoz. Ez az, ami a hasznosítót arra 
kényszeríti, hogy a horgász igényeit maxi-
málisan kielégítse, és a horgász elégedett le-
gyen. A mi egyesületünk tagjainak döntő 
többsége a Tiszán horgászik. Itt vannak ná-
lunk, annak ellenére, hogy a MOHOSZ-hoz 
tartozó különböző megyei szövetségek meg-
különböztetik a tagok és a nem tagok között 
a területi engedélyek, és egyéb szolgáltatá-
sok árát. Nálunk aki jelentkezik, jöhet és 
horgászhat, ugyanannyi pénzért, mintha az 
egyesület tagja volna, és nem kérünk külön-
böző betétlapokat, kivéve a törvényben elő-
írt dokumentumokat.

• Az új törvény hozott-e valamiféle vál-
tozást az Önök kapcsolatrendszerében?

– Természetesen. Először is az a változás, 
hogy a foglalkoztatott halászok számát kor-
látozták. Ugyanakkor az új törvény kirekesz-
tett bennünket abból, hogy megtudjuk, 
hogy a halászok mennyit fognak, mert ne-
künk ezt nem kell jelenteniük, csak a halá-
szati hatóságnak. Ily módon a halászok fo-
gásait nem tudjuk kontrollálni. Van olyan 
változás is az új törvényben, ami nehezíti a 
dolgunkat: a halőr nem lehet halász. Koráb-
ban a halászok hozták az információt a vi-
zekről; ennek nagyjából vége. Az új szabá-
lyozás, szerintem  rendkívül bonyolult 
abban a tekintetben, hogy például az iva-
dékmentés fogalma nem egyértelmű. Har-
mincéves tapasztalattal szaladtam bele egy 
hétszázezer forintos bírságba azért, mert va-
laki úgy döntött, hogy az aszályért én va-
gyok a felelős. Ez korábban nem fordulha-
tott volna elő. Van egy olyan érzésem, hogy 
a mostani törvény szigorát puhítani fogják, 
csak azt kell megvárni, hogy olyan kezekbe 
kerüljön a halászati hasznosítási jog, akik-
nek érdekük a törvény szigorának enyhíté-
se. 

• Kifejtené ezt másként?
– Úgy gondolom, hogy olyan jogi szabá-

lyozás jött létre, melyben a horgászok akara-
ta markánsan érvényesülhetett. Ez a szabá-
lyozás azonban a horgászok, a horgászszer-
vezetek, de ugyanúgy a hasznosítók dolgát 
is megnehezíti. Ezért egy bizonyos cél eléré-
se után ennek enyhítésére lesz igény. A ha-
lászok a tevékenységük során olyan admi-
nisztrációs terheket kaptak a nyakukba, 
mely vizes környezetben 0 fok körüli hő-
mérsékleten szinte kivitelezhetetlen. Lét-
számuknál fogva azonban igen könnyen el-
lenőrizhetőek, és a szabálysértés szankciói a 
csillagos égben vannak. Tanúja voltam egy 

olyan diskurzusnak az elektromos levelezés-
ben, amikor ugyanilyen jellegű adminisztrá-
ciós feladatok elvégzésének kötelezettségét 
a kutatási halászatot végzők kifejezetten ne-
hezményezték, pedig amire a halásznak 10 
perce van, arra ők 30 napot kaptak. Itt sze-
retném megjegyezni, hogy lassacskán annyi 
kutatási halászati engedély kiadására kerül 
sor, ami a halászok számát meghaladja. 
Ennek az is eredménye lehet, hogy a termé-
szetes vizek halállományának helyzetét nem 
több százezer horgász, illetve néhányszáz 
halász által szolgáltatott adatokból, hanem 
e kutatók munkáiból is megállapíthatjuk. 

• Készül az új pályázati kiírásra?
– Az a célom, hogy mindent megtegyek 

annak érdekében, hogy úgy menjek nyug-
díjba, hogy az utolsó 15 éves ciklusban is 
megtartsam a korábbi ígéretemet. Amikor 
megválasztottak a htsz elnökének, akkor azt 
ígértem, hogy egyben tartom a vizeket. 
Minden erőmet latba vetem e vizek megtar-
tásáért, már csak azért is, mert a gazdasá-
gom jelentős részét a természetes vízi gaz-
dálkodáshoz igazítottam, s ha elveszítem a 
természetes vizeket, akkor ennek jelentős 
része is veszendőbe megy. Ez pedig se 
nekem, sem a támogatóimnak nem jó. Nem 
gondolom, hogy ez könnyen fog menni, de 
manapság mindenért meg kell küzdeni. Azt 
gondolom, hogy az a 30 év szakmában eltöl-
tött idő és az ott szerzett tapasztalat ajánló-
levél a pályázatok elbírálása során. Különö-
sen fontos lenne számomra, hogy akkor, 
amikor az Unió a halgazdálkodást a maga 
módján támogatja, ennek előnyeit a termé-
szetes vizeken is kamatoztatni lehessen. 
Számtalan olyan tervem van, mely javítani 
fogja a természetes vízi halgazdálkodás mi-
nőségét, a halőrzést, a kihelyezés szakmai 
minőségét. Az újabb 15 évi gazdálkodás el-
nyerésének lehetősége az eddigi munkám 
megkoronázását jelenthetné. Pályázni 
fogok, mert meggyőződésem, hogy minden 
halászati szakmán kívül eső pályázati nyer-
tes a korrupció előszobájába kerül, hiszen a 
kihelyezendő halakat piaci úton kell besze-
reznie, és ennek mindannyian ismerjük az 
erkölcstanát.    

• Mit  szól  ahhoz,  hogy  a  horgászok  a 
természetes vizeknél új  területi  felosztás-
ban gondolkodnak?

– Szakmailag elfogadhatónak, sőt, talán 
még kívánatosnak is tartom. Az azonban, 
hogy ez a szél a horgászok felől érkezik, 
kissé rémisztően hangzik. A megoldás rend-
kívül magas szakmai, illetve anyagi felké-
szültséget igényel, melyből az előbbinek a 
megszerzése hosszú évek, évtizedek teljesít-
ménye lehet. Kockázatos ilyet bevezetni 
azért is, mert az ilyenekre kiírt pályázatokra 
gazdasági hiénák is felfigyelhetnek, és az 
ilyenek a vadászat területén már kimutatták 
a foguk fehérjét. Szóval lehetnek meglepe-
tések, ezért nem biztos, hogy a horgászszer-
vezetek vízterület-szerzési törekvései csak a 
jelenlegi hasznosítókat fektetik két vállra. A 
verseny előrevisz, de a mohóság már nem 
egyszer megbosszulta magát.  

H. Gy. 

Horgászati idénynyitó  
a Balatonon

Fellendülhet a horgászturizmus a héten 
elfogadott törvénymódosítás eredmé-
nyeként, amely 2016-tól megszünteti a 
kereskedelmi célú halászatot a termé-
szetes vizeken – hangzott el a horgásza-
ti idénynyitó sajtótájékoztatón a 
balaton lellei mólón. Bitay Márton álla-
mi földekért felelős államtitkár szerint 
a halászati tilalom nem érinti a piacot 
kiszolgáló haltermelési egységeket, 
halastavakat.

Az államtitkár kifejtette, hogy a Ba-
latonon már régóta nem folyt kereske-
delmi célú halászat. A 2013 végén leál-
lított ökológiai célú halászattal kapcso-
latban annyit mondott, jelenleg foly-
nak a kutatások azzal kapcsolatban, 
szükséges-e a beindítása. Amennyiben 
igen, akkor ismét elrendelik, főként a 
busa lehalászása érdekében. Beszélt 
arról is, hogy a Balaton vízgyűjtőjén 
lévő tógazdasági háttér jogi viszonyai-
nak rendezése lehetőséget teremt a Ba-
latoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-
nek (BHN) ahhoz, hogy ne csak a bala-
toni haltelepítésekhez szükséges hala-
kat tenyésszék, hanem a piacra is ke-
rüljön az itt előállított balatoni halból.

Szári Zsolt, a BHN vezérigazgatója 
arról számolt be, hogy tavaly a társaság 
820 millió forintos árbevétel mellett 
128 millió forintos eredményt ért el. A 
horgászjegyek értékesítéséből 550 millió 
forint bevétele származott, ami a koráb-
bi évhez képest 37 millió forintos emel-
kedés. Mivel a területi engedélyek ára 
nem nőtt, ez a horgászok számának nö-
vekedését bizonyítja – jegyezte meg. A 
társaságnak csaknem 200 millió forin-
tos árbevétele származott az angolnaér-
tékesítésből. Beszámolt arról, hogy a 
BHN az idei tervnek megfelelően eddig 
37 tonna pontyot telepített a Balatonba, 
továbbá 1500 kilogramm két- és három-
nyaras compót engedtek a vízbe, több 
helyszínről. Hamarosan megkezdődik 
250 ezer saját nevelésű csuka kihelyezé-
se. A hátralévő pontytelepítések zömét 
az őszre időzítik.

Szűcs Lajos, a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség (MOHOSZ) elnöke 
arról beszélt, hogy 2015-ben sok ter-
mészetes víz kezelői joga lejár, és a hor-
gászok nagyon készülnek arra, hogy 
pályázzanak ezekre a jogokra. A héten 
elfogadott halászati tilalomnak nagyon 
örül a horgásztársadalom, „komoly tár-
sadalmi igény” van a horgászatra – fo-
galmazott. Az elnök beszámolt arról is, 
hogy a MOHOSZ kezdeményezte a 
nemzetgazdasági tárcánál, hogy a hor-
gászszervezetek visszaigényelhessék az 
áfát, illetve, hogy az étkezési célú halér-
tékesítésnél csökkentsék a hal árának 
áfáját. (MTI)
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Az adatokat 2013 azonos időszakához 
viszonyítva a szerzők megállapították, 
hogy mind az export, mind az import 
értéke jelentősen emelkedett 2014. I. fél-
évében. Diagramon is ábrázolták a halá-
szati és akvakultúra-termékek külkereske-
delmi forgalmának részarányát az agrár-
gazdasági exportból és importból. Az elké-
szült elemzésben táblázat formájában 
mutatják be a vizsgált tárgykörbe tartozó 
termékek volumenének, értékének és 
egyenlegének alakulását 2013 és 2014 első 
félévében.

A főbb fejezetekből adunk most össze-
foglaló ízelítőt. Az adatok forrása a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által publikált 
külkereskedelmi adatbázis.

A halászati és akvakultúra-
termékek külkereskedelmi  

forgalmának alakulása 
Magyarországon 2014 I. félévében
A halászati és akvakultúra-termékek külke-
reskedelmi forgalma az utóbbi évek ten-
denciájának megfelelően 2014 első félévé-
ben is bővült. Az export- és az importérték 
egyaránt 21 százalékkal emelkedett 2013 
első félévéhez viszonyítva. A halászati és 
akvakultúra-termékek exportértéke 2014 
első félévében 3,0 milliárd forintot, import-
értéke 11,4 milliárd forintot ért el, a külke-
reskedelmi forgalom 8,3 milliárd forint 
körüli passzívuma 1,4 milliárd forinttal 
nagyobb volt, mint 2013 azonos időszaká-
ban.

A halászati és akvakultúra-termékek ré-
szesedése az agrár- és élelmiszeripari ter-
mékek exportértékéből mindössze 0,3 szá-
zalék, behozatalának részaránya 1,6 száza-
lék volt 2014 első félévében. Mindkét rész-
arány emelkedett 0,1 százalékponttal, mert 
2013 első félévében a megfelelő értékek 
0,2, illetve 1,5 százalékot mutattak.

Halászati és akvakultúratermék-külke-
reskedelmünk döntő részét az Európai Unió 
tagállamaival bonyolítjuk. Az exportunk tel-
jes egészében az EU belső piacára került, 
importunk 89 százaléka érkezett EU-tagor-

Bojtárné Lukácsik Mónika: a halászati és 
akvakultúra-termékek importszerkezete 
stabil volt

Hal export-import mérleg (2014. I. félév)
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet által végzett, „A Halászati Operatív 
Program kiértékeléséhez és az új Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program elindításához szükséges statisztikai adatok és elemzések” című TS 
feladatok között több összetett elemzőfeladat is szerepelt. Bojtárné Lukácsik 
Mónika, az AKI halas témákért felelős koordinátora elmondta, hogy a halá-
szati és akvakultúra-termékek külkereskedelmi forgalmának elemzését nem 
csak 10 évre visszamenőleg készítették el kollégáival, hanem az akkor aktu-
ális, 2014 első félév külkereskedelmi forgalmat is alaposan körbejárták. Ezt 
a feladatot is az egyik munkacsoporton belül készítették el, amelynek szak-
mai irányításával Varga Évát bízta meg a koordinátor, aki egy alapos, 
statisztikai külkereskedelmi adatokat feldolgozó munkaanyagot készített 
Csoltai Veronika szakértő és Wagner Hartmut kutató közreműködésével.
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szágokból 2014 első felében. A legnagyobb 
exportpiacunk Lengyelország és Németor-
szág volt. Legfontosabb szállítóink az EU-n 
belül Lengyelország, Németország, Szlová-
kia, Hollandia, az EU-n kívüli országok kö-
réből pedig Vietnam, Kína, Argentína, 
Thaiföld, valamint Törökország. 

A halászati és akvakultúra-
termékek export- és import- 

termékszerkezete 
Magyarországon (2014 I. félév)

A halászati és akvakultúra-termékek export-
jának és importjának szerkezetét vizsgálva 
azt tapasztaljuk, hogy az export és az import 
szerkezete eltér egymástól, másrészt az 
export összetétele erősen megváltozott az 
előző évhez képest. 

Az export áruszerkezete átrendeződött az 
előző év azonos időszakához képest. Az élő 
hal (KN0301) az egy évvel korábbihoz ha-
sonlóan a halászati és akvakultúra-termékek 
exportjából származó árbevételünk közel 60 
százalékát adta, de a halfilé (KN0304) része-
sedése 2013 első felében csak 21 százalék 
volt, 2014 első félévében pedig elérte a 30 
százalékot. Az élő hal és a halfilé termékcso-
portok együttes részaránya 88 százalékot ért 
el. E két termékkörön kívül számottevő, 4-4 
százalékos részesedése még a frissen vagy 
hűtve exportált halnak (KN0302), illetve a 
fagyasztott halnak (KN0303) volt. A halkon-
zerv (KN1604) részaránya az egy évvel ko-
rábbi 5 százalékról 2014 első felében 2 szá-
zalékra csökkent. A puhatestűek (KN0307) 
részaránya pedig 2 százalék körüli volt mind 
a két évben. 

A halászati és akvakultúra-termékek im-
portszerkezete stabil volt. Az egyes import-
termékek részaránya alig változott 2014 
első félében 2013 első félévéhez viszonyít-
va. A változás mértéke egy termék esetében 
sem haladta meg a 3 százalékpontot. Az im-
portértékének több mint 40 százalékát 
(2013 I. félévében 44 százalékát, 2014 I. 
félévében 41 százalékát,) a halkonzervek, 
kaviár tette ki, közel negyedét pedig mind 
két évben a halfilé. A friss vagy hűtött hal, 
valamint a fagyasztott hal összesen 12 szá-
zalékkal részesedett a halászati termékek 
importértékéből. A rákfélék importja 9 szá-
zalékos részarányt képviselt, míg egy évvel 
korábban 6 százalékot. Az élőhal behozata-
lunk és a szárított, füstölt halak importunk 
részaránya mindössze 4 százalékot ért el 
2014 első félévében. Összességében megál-
lapítható, hogy az importunk diverzifikál-
tabb, mint az exportunk. Bár az importban 
is két termék lefedte az importérték két-
harmad részét, a többi termék 3-9 százalé-
kos arányt képviselt.

Halászati és akvakultúra-termékeink ex-
portjának meghatározó terméke az élőhal, 
amelyből 2014 első félévében összesen 2600 
tonnát szállítottunk külföldre, 300 tonnával 
többet, mint 2013 azonos időszakában. Az 
élő hal exportunk jelentős része ponty volt, 

amelyből az előzetes adatok szerint 560 
tonna exportjára került sor, 200 tonnával, 
26 százalékkal kevesebb, mint egy éve. Az ex-
portponty átlagára 2013 és 2014 első felé-
ben azonos volt, 584 Ft kilónként. Az egyéb 
élő hal (KN030199) kivitelünk volumene – 
meghaladva a pontyexport mennyiségét – 
745 tonna volt, 26 százalékkal több, mint a 
bázisidőszakban. (Ez alatt a kód alatt van 
nyilvántartva a busa, az amur, a harcsa, a ká-
rász stb.)

Miközben élő ponty kivitelünk volumene 
26 százalékkal csökkent, behozatalunk 74 
százalékkal bővült 2014 első félévében. Ösz-
szesen 158 tonna élő pontyot vásároltunk 
külföldről ebben az időszakban. Az élő 
ponty 532 Ft/kg import átlagára 9 százalék-
kal (50 Ft-tal), alacsonyabb volt, mint az ex-
portra kerülő termék átlagára. 

A külkereskedelmi adatbázisban az élő 
ponty külkereskedelmére vonatkozó infor-
mációkból az derül ki, hogy 2014 első fél-
évében 10 országba szállítottunk. Az EU-
tagországok mellett csak Szerbiába expor-
táltunk. Az élő ponty kivitelünk mintegy 
fele (175, illetve 114 tonna) Németországba 
és Lengyelországba került 2014 első félévé-
ben. (Az előző évben 14-14 százalék volt a 
részesedésük.) Románia részesedése 2014 
első felében 17 százalékot ért el, míg egy 
évvel korábban 22 százalékkal a legnagyobb 
vevő volt. A nagy vásárlók közé tartozik 10 
százalékos részesedéssel Olaszország is, 

ahová 67 tonnát szállítottunk. Élő ponty im-
port csak Csehországból érkezett 2014 első 
félévében. 

Az élő pisztráng behozatalunk 2014 első 
félévében 30 tonnával, 58 százalékkal több 
volt, mint 2013 azonos időszakában. Össze-
sen 120 millió forintért 83 tonna pisztrángot 
vásároltunk 2014 első felében, melynek im-
port átlagára kilogrammonként 794 Ft volt, 
10 százalékkal magasabb, mint egy évvel ko-
rábban. Az élő pisztráng több mint 90 száza-
léka Olaszországból, 5 százaléka Szlovákiá-
ból érkezett hazánkba, és 1-2 tonnát Len-
gyelországból, illetve Csehországból szerez-
tünk be. A külkereskedelmi adatbázisban 
nem jelenik meg élő pisztrángfélék export-
jára vonatkozó információ.

Míg pisztrángból csak importunk, angol-
nából csak exportunk volt 2014 első félévé-
ben, amikor 69 tonna élő angolnát értékesí-
tettünk külföldön, és amely 120 millió forin-
tos árbevételt eredményezett. Az angolna 
egyike a legmagasabb egységáron értékesí-
tett termékeknek, kilónkénti átlagára 1749 
Ft volt 2014 első félévében, 21 százalékkal 
alacsonyabb, mint az előző év azonos idősza-
kában. Élő angolnát Olaszországba (50 
tonna) és Lengyelországba (19 tonna) szállí-
tottunk 2014 első félévében. 

Friss vagy hűtött halból (KN0302) az egy 
évvel korábbinál 18 százalékkal nagyobb 
mennyiséget, 376 tonnát vásároltunk külföl-
dön 2014 első felében. Az előző évinél 12 
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az árbevétel nagysága szerint  

(2014 I. félév)

4. ábra: Az élő hal termékcsoportba 
tartozó termékek főbb szállítói  

az importérték nagysága szerint  
(2014 I. félév)
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A projektnyitót a tatai városházán tartot-
ták, ahol dr. Bitay Márton Örs állami földe-
kért felelős államtitkár hangsúlyozta a vizes 
élőhelyekre való odafigyelés fontosságát.

– Sok olyan beruházásra van szükség, 
melyeket most végzünk el, de csak hosszú 
évtizedek múlva érezhetjük hatásukat. 
Tatán, a vizek városában pedig kifejezetten 
szimbolikus projektnek lehetünk tanúi. A 
Réti-tavak rendbetétele összefügg az Által-
ér és az Öreg-tó rehabilitációjával, ezek 
együttértelmezésénél látjuk igazán ezek je-
lentőségét. Vízgazdálkodási és élőhely-fej-
lesztési, a későbbiekben pedig turisztikai 
szempontból is figyelemre méltó lehet a 
most zajló projekt – vélekedett az államtit-
kár. 

A tó évtizedekkel korábban az állami 
gazdaság, majd a Jávorka-iskola kezelésé-
ben volt, mára azonban kiszáradt. Tönkre-
mentek az Esterházy-időkben még meglé-
vő vízpótló rendszerek, melyek biztosítot-
ták a tó fennmaradását. Az önkormányzat 
célul tűzte ki, hogy a 8-as tavat nem a régi 
halastavi formában, hanem a mai ökológiai 
elvárásoknak megfelelően alakítja át. 

– Szabad utat engedünk a természetvé-
delemnek, a környezeti nevelésnek. Ez a tó 
is bekapcsolódik abba a vérkeringésbe, 
melynek már az ökoturisztikai központ és a 
Fényes-tanösvény is része. Most kikotorják 
a felgyülemlett mintegy százezer köbméter 
iszapot a város felőli ősnádas érintetlenül 
hagyásával. Őshonos halfajokat telepíte-
nek, és a kialakítandó szigetek, félszigetek 
az átvonuló és fészkelő vízimadarak pihe-
nőhelyéül szolgálnak majd – tájékoztatott 
Musicz László projektmenedzser. 

Elhangzott, hogy speciális módszerrel 
töltik fel vízzel a tavat, mégpedig a tatai la-
kóterületek között és alatt újrafakadó for-
rások vizét hasznosítják erre a célra, ide ve-
zetik azokat. 

Musicz László szerint ezáltal sokkal sta-
bilabb lesz a vízutánpótlás, és Tata karszt-
víz-helyzete is sokat javul. Május végére el-
készülnek a főbb munkák, a nyáron már 
csak apróbb finomításokra lesz szükség. 

Bencsik János, a Tatai-medence ország-
gyűlési képviselője néhány éve államtitkár-
ként is közreműködött a pályázat kiírásá-
ban, és most örömmel látta a megvalósí-

tást. Bencsik János úgy vélekedett, hogy 
példaértékű beruházásnak lehetünk tanúi.

– A természeti környezetbe ágyazódik be 
az épített környezet, és valós igények kielé-
gítését szolgálják a gazdasági tevékenysé-
gek. A természeti erőforrásokba belehúzott 
szálakon keresztül alakul ki az a szövet, 
amiből bármit lehet csinálni. Itt most a ter-
mészet visszakapja azt, ami az övé, és az 
ökoturisztikán keresztül ki tudjuk venni a 
gazdasági hasznot is.  Reméljük, ez a kör-
nyéken többletkeresletet generál! 

A mostani beruházás egy folyamat része, 
mondta Michl József polgármester. Hosszú 
évek munkájának köszönhetően az Által-ér 
rehabilitációja is megtörtént, az Öreg-tónál 
pedig szintén vizes élőhelyet hoztak létre. A 
beavatkozás égetően fontos volt, mert nem 
akarták, hogy ez a jelentős tó eltűnjön Tata 
térképéről. A polgármester hozzátette, 
hogy a városvezetés mindig is szem előtt 
tartotta a környezettudatos gondolkodást, a 
természeti értékek védelmét, melynek kö-
szönhetően több rangos díjat is elnyertek 
az utóbbi időszakban. 

Az önkormányzat tervezi továbbá a turis-
ták számára az élővilágot ismertető táblák 
kihelyezését és egy madármegfigyelő-to-
rony építését a tó mellett. A rehabilitációt 
követően az Által-ér-völgyi ökológiai rend-
szer vérkeringésébe kerül a tó. Az itt átvo-
nuló és a fészkelő madarak is otthonra lel-
hetnek. Így például a cigányréce, a vöcsök-
félék, a nyári lúd, szergők és csérek megte-
lepedésére is alkalmassá válik. 

Izsáki Zsuzsanna
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Karsztforrások vizével újul 
meg a tatai Réti-tó

Megkezdődött a tatai Réti 8-as számú tó rehabilitációja, melynek eredmé-
nyeképpen számos védett növény-, és állatfaj megtelepedésére is számíta-
nak. Több mint száz éve az Esterházy család alakíttatta ki a Réti-tavakat a 
Naszályi út mentén. A területet egykor lápvidék volt mocsarakkal és náda-
sokkal, melyet Esterházy József kérésére Mikoviny Sámuel mérnök vezetésé-
vel csapoltak le. Így kilenc jellegzetes alakú halastó jött létre. Ebből a legna-
gyobb a 8-as számú, 32 hektáros. 

Bencsik János és Musicz László a munkála-
tok helyszínén

százalékkal magasabb ár miatt az érték 31 
százalékkal magasabb, mint 2013 azonos 
időszakában. Az exportvolumen ebből a ter-
mékből csaknem a harmadára esett, és a 
100 millió forintos árbevétel is csak harma-
da az egy évvel ezelőttinek. Az összesen 78 
tonna friss és hűtött hal export 300 tonnával 
kevesebb volt, mint az import, tehát ebből a 
termékcsoportból is – mint az élő hal kivé-
telével mindegyikből – nettó importőrök 
voltunk. Az import mintegy háromnegyed 
része három országból – Csehországból, Ro-
mániából, Olaszországból – érkezett, az ex-
port 85 százaléka Romániába került. 

A fagyasztott hal (KN0303) volumenét 
tekintve a második legnagyobb tétel a halá-
szati termékek importja során. 2014 első 
félévében 873 tonna fagyasztott halat hoz-
tunk be 580 millió forintért. Mind a volu-
men, mind az érték közel 10 százalékkal 
mérséklődött a bázis időszakhoz képest. 
Bár kivitelünk ebben az időszakban több-
szörösére bővült, csak 112 tonnát értékesí-
tettünk külföldön. A fagyasztott hal három-
negyede EU-tagországokból, közel ötöde 
Argentínából érkezett 2014 első félévében. 
Az export harmadát Hollandia, negyedét 
Románia vásárolta meg. 

Míg a fagyasztott hal importunk csök-
kent, a halfilé (KN0304) behozatalunk volu-
mene 7 százalékkal, értéke 20 százalékkal 
meghaladta a 2013 első félévi szintet. A tel-
jes haltermékimport volumenének és érté-
kének közel negyedét a halfilé tette ki. Az 
import átlagára (888 Ft/kg) 13 százalékkal 
meghaladta a 2013 első félévi szintet. A ha-
zánkba érkező halfilé négyötöd részének 
feladója EU-tagország volt. Az EU-n kívüli 
országok körében Vietnam és Kína volt a 
legnagyobb szállító 2014 első félévében 11, 
illetve 8 százalékos részesedéssel. 

A szárított, sózott, füstölt hal (KN0305), 
a rákfélék (KN0306), a vízi puhatestűek, 
(KN0307), a gerinctelen víziállatok 
(KN0308) termékkörökkel kapcsolatban 
egyaránt elmondható, hogy kivitelünk alig 
néhány tonna, importunk nagyságrendek-
kel meghaladja az exportot. Nettó impor-
tőrök vagyunk ezekből a termékekből. A 
felsorolt termékek részesedése az export-
ból mindössze 2, az importból pedig 14 
százalék. A szárított, sózott, füstölt hal 
(KN0305) elsősorban Litvániából (34 szá-
zalék), Lengyelországból (26 százalék), Né-
metországból (24 százalék) érkezett

A feldolgozott haltermékek (KN1603–
1605) az exportérték 5, az importérték 46 
százalékát adták 2014 első félévében, me-
lyek közül egyértelműen a konzervált hal, 
kaviár (KN1604) a meghatározó, mind az 
exportban, mind az importban. A halkon-
zerv, kaviár a feldolgozott haltermék expor-
tunk és importunk közel 90 százalékát fedte 
le 2014 első félévében. Az előzetes adatok 
szerint halkonzervkivitelünk 2014 első fél-
évében tovább csökkent, mindössze 29 ton-
nát szállítottunk külföldre. Ezzel szemben a 
2014 első félévi behozatalunk 11 százalék-
kal bővült, és meghaladta az 5 ezer tonnát.

h. gy. 
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