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Algériában is elismerik a magyar  
haltermelés eredményeit

Németh István szeptemberben ismét Al-
gériába utazott, mivel – ha lehet ezt 
mondani – felgyorsultak az események, 
s az algériai-magyar halászati kapcso-
latok ismét megélénkültek. (Az 1980-
as évek közepén kezdődött a két ország 
halászati együttműködése, ugyanis ak-
kor az algé riai kormány magyar szakem-
bereket kért fel a halászati programjuk-
ba való részvételre. Ebben a programban 
Németh István már dolgozott, és magyar 
halivadékokat telepítettek a franciák ál-
tal épített víztározókba, barázsokba.) 

A program tehát harminc év után 
folytatódik, vagyis a nagy kiterjedésű 
víztározókat magyar halivadékkal sze-
retnék benépesíteni. Hammouche Taha, 
az algériai mezőgazdasági minisztérium 
halászati főigazgatója a küldöttségével a 
HAKI-ba és két termelő halas céghez lá-
togatott el a tavaszi magyarországi láto-
gatáson: Ócsárdra, a H&H Carpió Kft.-
hez, ahol ifj. Dr. Horváth Zoltán mutatta 
be az intenzív süllőtelepet, és a Tógazda 
Zrt.-hez, ahol a cég két tavának a leha-
lászását tekinthették meg – így meggyő-
ződött arról, hogy a magyar haltermelés 
magas szintű. Ezért is ragaszkodnak ah-
hoz, hogy a víztározókat magyar haliva-
dékkal népesítsék be. Az elnök jó hírek-
kel tért haza, mert kimagasló diplomáciai 
eredménynek és hazánk halászati tevé-
kenységének elismeréseként fogható fel, 

hogy a november 9–12. között Oránban 
megrendezendő nemzetközi halászati 
kiállítás és vásárra Algéria Magyarorszá-
got hívta meg díszvendégnek. Ennek ke-
retében a magyar halászati társadalom 
is megjelenik mint Algériának jövőbeni 
stratégiai partnere az édesvízi halászati 
együttműködés területén. 

Algériában fejlett a tengeri halászat, 
dél-koreai és kínai technológiával ter-
melnek a tengerekben ketrecekben szi-
bászt és dorádó halfajokat. Jelentős az 

exportjuk Európába, és azt tervezik, 
hogy a hazai ellátásukban az édesvízi 
haltermelést szeretnék felfuttatni, mi-
vel a tengeri akvakultúrában termelt és 
a tengerből kifogott hal nem olcsó, így 
sokan nem tudják megfizetni ezen ha-
lak árát. Abban bíznak, hogy az édesvíz-
ben termelt halat – elsősorban pontyról, 
növényevő halfajokról, busáról, amur-
ról és süllőről van szó – olcsóbban tudják 
előállítani. A víztározók a süllő termelé-
séhez kifejezetten alkalmasak, mivel a 
melegebb víz miatt sokkal gyorsabban 
fejlődik a hal, mint idehaza. Az algériai 
fél azonban nem rendelkezik a mester-
séges halszaporítás feltételrendszerével, 
nincsenek működő halkeltető állomá-
sok, és mind technológia, mind haliva-
dék tekintetében érdekelt az importálás-
ban. A tavasszal aláírt együttműködési 
megállapodás keretében 2018 tavaszán 
szállít a magyar fél halivadékot, ők pedig 
afrikaiharcsa-termelési technológiát vá-
sárolnak, amely intenzív technológia. S 
nem csak gazdasági síkon valósul meg az 
együttműködés: algériai egyetemista fia-
talok jönnek Magyarországra, akik elsa-
játítják az afrikai harcsa termelési tech-
nológiáját és a halszaporítást. 

Az elnök szorgalmazza, hogy a MA-HAL 
színeiben jelentős létszámú küldöttség 
utazzon az oráni kiállításra, ahol olyan 
információs anyagokkal is megjelennek, 
amellyel bemutatják a magyarországi ha-
lászati eredményeket. Ezzel példát is mu-
tathatunk a legnagyobb észak-afrikai or-
szágnak abban, hogy a fehérje pótlásában 
milyen nagy jelentősége van az édesvízi 
halászatnak. Algéria népessége dinamiku-
san nő, az elmúlt három évtizedben több 
mint tízmillióval nőtt az ország lélekszá-
ma. Jelenleg 42 millió lakosa van az or-
szágnak. Az algériai kormány az édesvízi 

Tavaly ősszel kormánydelegáció utazott Algériába, ahová magyar halas szak-
emberek is elkísérték a Földművelésügyi Minisztérium küldöttségét. Dr. Németh 
István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) 
elnöke is jelen volt azokon a tárgyalásokon, amelyeken az algériai halászati ága-
zati vezetők kérték a szakmai együttműködést. Az idén tavasszal pedig már  
algériai küldöttség látogatott hazánkba, s gazdasági együttműködést is aláírtak 
arról, hogy ivadékhalat szállítanak a magyarok Algériába.

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György 
Ez a lapszám a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával készült.

Németh István: a tavasszal aláírt együtt-
működési megállapodás keretében 2018 
tavaszán szállít a magyar fél halivadékot

►

A halfogyasztás  
és a marketing

A halászati de minimis  
támogatások 2016-ban

Nagy sikere volt a halas 
kiállításnak

„A marketing szerepe  
a haltermelésben”  
címmel tartalmas  
konferenciát rendeztek 
Rétimajorban szeptember 
elsején.

A csekély összegű, más néven 
de minimis támogatások nem 
jelentenek akkora beavatkozást, 
hogy a tagállami, illetve  
a közösségi piacon bármiféle 
kereskedelmi zavart keltsenek. 

A 78. OMÉK a halászati ágazat  
sikerét is hozta, ami annak köszönhető, 
hogy a Magyar Halgazdálkodási  
Operatív Program keretében megvalósuló 
„Kapj rá!” halfogyasztást-népszerűsítő  
kampány során az Aranyponty Zrt.  
látványkonyhával is kitelepült.
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Lévai Ferenc, a konferencia házigazdája, 
az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja köszöntő beszédében kifejtette, hogy 
a halfogyasztás növelése évek óta kor-
mányzati törekvés, de minden halterme-
lő pontosan tudja, hogy a központi mar-
keting kevés ahhoz, hogy átütő sikereket 
érhessünk el, hiszen marketingszemléle-
tű termelés és a kapcsolódó területek ösz-
szefogása nélkül jelentős eredményeket 
nehéz elérni. A marketing nem csupán a 
termék hirdetése, promóciója, eladásra 
való törekvés. Az igazi marketingszem-
lélet már a termék előállításától, sőt az 
azt megelőző folyamatoktól indul, figye-
lembe veszi a fogyasztó igényeit, feltér-
képezi a lehetséges eladási csatornákat, 
komplexen vizsgálja a termelés és az ér-
tékesítés kérdéseit. A magyar haltermelés 
az elmúlt években nagyot lépett előre, en-
nek megfelelően sokat fejlődtek a szálka-
mentes fajokat nevelő, minden évszakban 
működő intenzív telepek. Jelenleg ennek 
a választéknak a fokozása a cél. Ezen felül 
fontos lenne az is, hogy mindenütt kap-
ható legyen friss, elsődlegesen feldolgo-
zott hal.

Dr. Németh István, a MA-HAL elnöke 
szintén köszöntötte a konferencia részt-
vevőit. Rövid mondandójában arról tájé-
koztatott, hogy június 12-ével hivatalo-
san is megalakult a Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi Szervezet, mi-
vel ezzel a dátummal jegyezte be a szerve-
zetet a Fővárosi Törvényszék. Az új szer-
vezet jog- és hatásköre jelentősen bővült 
a korábbi érdekképviseleti tevékenység-
hez képest, mivel a szakmaközi szervezet 
terméktanácsi feladatokat is elláthat, ami 
azt jelenti, hogy az ágazat gazdasági tevé-
kenységének a szervezésében is szerepet 
kap. Az elnök arról is beszámolt, hogy a 
szakmaközi szervezet megalakulásának 
igen jó a visszhangja a hatóságok, a tör-
vényhozók, a hasonló tevékenységet foly-
tató civil szervezetek körében. A MA-HAL 
stratégiai együttműködési megállapodást 
kötött a MOHOSZ-szal, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarával és a Földművelés-
ügyi Minisztériummal is körvonalazódik 

a korábbi stratégiai partnerség meghosz-
szabbítása. Az elnök szólt arról is, hogy 
a MA-HAL kiemelt fontosságúnak tartja 
a marketingtevékenységet, ezért üdvöz-
lendő a Földművelésügyi Minisztérium 
által kidolgozott Minőségi Magyar Véd-
jegy bevezetése. A szakmaközi szervezet 
a maga eszközeivel is folytat halfogyasz-
tást népszerűsítő tevékenységet, s jövőre 
már a 44. Országos Halfőző Versenyt ren-
dezik meg Tiszafüreden. Németh István 
végül arra kérte a haltermelőket, hogy a 
kenyérhalnak számító ponty árát – amely 
az utóbbi hónapokban az európai piaco-
kon is tapasztalt hiány miatt nőtt – ne en-
gedjék visszaesni.

„A magyar lakosság halfogyasztási szo-
kásai – a közösségi marketingstratégia 
kidolgozásának támogatása” című előa-
dással kezdődött a konferencia. Németh 
Péter, a Trendinspiráció Kft. munkatár-
sa egy több éven keresztül tartó kutatás 
eredményeiről számolt be. Ennek célja az 
volt, hogy döntéstámogató információkat 
nyújtsanak a halfogyasztást népszerűsítő 
és ösztönző közösségi marketingstratégia 
kidolgozásához. Cél volt az is, hogy feltár-
ják a magyar lakosság halfogyasztási szo-
kásait, meghatározzák a halfogyasztással 
kapcsolatban a különböző attitűdöket, a 
preferenciákat, a gátló tényezőket. Ösz-
szességében átfogó képet kívántak kapni 
a lakosság egészségi állapotáról. 

A halfogyasztási szokásokkal kapcso-
latban Németh Péter elmondta, hogy arra 
a kérdésre, hogy „Szereti Ön a halból ké-
szült ételeket?”, a megkérdezettek 32 szá-
zaléka válaszolt úgy, hogy nagyon szere-
ti a halból készült ételeket. Az átlagosnál 
jobban szeretik a 40 évnél idősebbek, az 
aktív szellemi foglalkozásúak, a nyugdí-
jasok, a legalább átlagos jövedelműek s 
a háromfős háztartásban élők. A halfo-
gyasztás mennyiségének megítélése kap-
csán azt tapasztalták, hogy a magyar la-
kosság átlagához viszonyítva a felsőfokú 
végzettségűek, a legalább átlagos jövede-
lemmel rendelkezők s akik olyan háztar-
tásban élnek, ahol legalább két fő fogyaszt 
halat az átlagoshoz képest, úgy gondolják, 

haltermelés felfuttatása révén jelentős 
szerepet szán a fehérjeforrás pótlásában. 
A Szent István Egyetem Halgazdálkodási 
Tanszéke, a MA-HAL és néhány magyar 
tógazdasági cég is megjelenik az oráni ki-
állításon.

HAJTUN GYÖRGY

Szövetségi élet

►

Az algériai halászati ágazat viszonylag ki-
csi a többi ágazathoz képest, de nagyon 
fontos hagyományokkal rendelkezik. Az 
ágazatban százezer ember dolgozik, és 
a tengeri halászat a meghatározó, mi-
vel Algéria észak-afrikai arab állam, Afri-
ka legnagyobb területű országa (a terüle-
te 2 381 740 km2), s a Földközi-tenger 46 
ezer kilométer hosszúságú partjából 1600 
kilométeren halásznak. A tengeri halászok 
száma 49 ezer fő, akik 5000 halászhajóval 
rendelkeznek. Évente százezer tonna halat 
fognak ki a tengerből, amelynek 60-70 szá-
zaléka kistermetű halból áll (szardínia), de 
halásznak rákféléket is. Egyelőre nem ké-
pesek kielégíteni teljes mértékben az al-
gériai fogyasztók igényeit, ami sajnálatos 
módon a halfogyasztás mértékében is meg-
mutatkozik. Algériában az egy főre jutó 
éves halfogyasztás 4-4,5 kilogramm, ami 
nagyon alacsony. 

Az ország népessége gyorsan nő (42 
millió a lakosság száma), 2030-ra 50 mil-
lió lakost prognosztizálnak. A kormány 
ezért nagyszabású halászati-haltenyészté-
si programot indított, de tekintettel kell 
lenni arra, hogy a Földközi-tenger halállo-
mánya is jelentősen csökkent, így a fogás-
mennyiség növelésére nincs mód. Ha ha-
lászattal nem lehet a növekvő igényeket 
kielégíteni, akkor ezt haltenyésztéssel kell 
megoldaniuk. Kétféle akvakultúráról be-
szélünk, egyrészt a tengeri (úszó ketreces) 
haltermelést, ahol arany durbincsot (dorá-
do), farkassügért (branzino) és mugil cefa-
lust tenyésztenek, valamint kagylóféléket, 
elsősorban osztrigát. A tengeri akvakul-
túra gyorsan és jelentősen fejlődik, éven-
te 10-12 ezer tonna halat termelnek. Más-
részt Algériában most kezdődik az édesvízi 
akvakultúra fejlesztése, mert sok víztáro-
zó, mesterséges tó épült az országban. S ott 
van a Szahara, ami az emberek fejében siva-
tagként él, de nagyon komoly felszín alatti 
vízkészletekkel rendelkezik. Ez a hatalmas 
kihasználatlan terület, az óriási vízkészlet 
komoly fejlesztési lehetőség számukra.

A halfogyasztás  
és a marketing
„A marketing szerepe a haltermelésben” címmel tartalmas konferenciát 
rendeztek Rétimajorban szeptember elsején. Az Aranyponyt Zrt. ökotu-
risztikai fogadóközpontjában megrendezett eseményt az Agrármarketing 
Centrum, a Földművelésügyi Minisztérium s a Magyar Akvakultúra és 
Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) támogatta. Hammouche Taha: Algériában most kezdő-

dik az édesvízi akvakultúra fejlesztése, mert 
sok víztározó, mesterséges tó épült az or-
szágban
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hogy több halat fogyasztanak. Mérték azt 
is, hogy mi gátolja a halfogyasztás növe-
lését. Akik soha vagy csak egy évben egy-
szer fogyasztanak halat, úgy indokolták, 
hogy „nem szeretem az ízét”, hogy „nem 
szeretem a szagát”, vagy „mert szálkás”, 
„nem tudom megfizetni”. Volt, akit az gá-
tol, hogy „nincs, aki megpucolja, elkészít-
se”, de indokként elhangzott, hogy „nem 
kiadós”, „más nem szereti a családban, 
csak én”, „nem jutok hozzá”, „allergiás va-
gyok rá”. Ma még mindig erős a halevés al-
kalomhoz kötése, vagyis húsvétkor és ka-
rácsonykor vagy valamilyen más ünnepen 
(a családi is ebbe a kategóriába tartozik) 
fogyasztjuk a legtöbb halat.

A kutatás során természetesen sok kér-
désre keresték a választ. Összegzéskép-
pen Németh Péter elmondta, hogy a hal 
egészséges étel, viszonylag jó a lakossá-
gi megítélése, de nem kiadós, inkább drá-
ga. A hal feldolgozottságát növelni kell, az 
élőhal, a hal a maga valóságában sok em-
bert taszít, a nők inkább fagyasztott ha-
lat fogyasztanak. A hal általános képe po-
zitívabb, mint a pontyé, ugyanakkor a 
leginkább ismert és fogyasztott halfaj a 
ponty. A ponty fogyasztásának a növelé-
se nehéz, mert kellemetlen tulajdonsá-
gai vannak [szálkás, zsíros, nem kiegyen-
lített minőségű (pocsolyaíz)]. A bioirányt 
nem ismeri, nem preferálja a piac, keresni 
kellene egy trendekbe illő másik magyar 
fajt. Hosszú távú építkezésre van szükség 
a halfogyasztás növelésére, s ebben sze-
repet kap az edukáció, az új generáció el-
érése, a hal bevonása a közétkeztetésbe, a 
szülői felelősségre való hatás az egészsé-
ges táplálkozás érdekében. Ma már fontos 
az edukáció a modern csatornákon, így a 
Youtube-on, a gasztroblogokon keresztül 
is. Szükség van a fiatal szakácsok bátorí-
tására, a kóstoltatásra, halhetek, szakács-
versenyek, különböző fogyasztást növelő 
akciók megszervezésére is.

„A Minőségi Magyar Hal védjegy kri-
tériumrendszeréről” tartott előadás Sza-
bó-Széles Ivett, az ÉLBC-NÉBIH munka-
társa. Tavaly decemberben hozta meg a 
döntést a Földművelésügyi Minisztéri-
um a Minőségi Magyar Hal tanúsító véd-
jegy egy éven belül történő bevezetéséről. 
Idén májusban megtörtént a védjegy laj-
stromozása. Az MMH Tanúsító Védjegy 
az FM tulajdona, míg a használatra jogo-
sultak köre a haltermelők, a feldolgozat-
lan élelmiszerterméket előállító halfel-
dolgozók, a kis- vagy nagykereskedelmi 
vállalkozások s a vendéglátóipari vállalko-
zások. Az MMH Védjegyiroda működésé-
nek megkezdésétől (a MA-HAL fogja mű-
ködtetni) a tanúsító eljárás költségeit egy 
fokozatosan bevezetett, igazságos díjfi-
zetési rendszer hivatott biztosítani. Kez-

detben a kérelmező kisebb összeget fizet, 
míg a költségek nagyobb hányadát az FM 
egészíti ki egy minden érdekelt által elér-
hető és felhasználható támogatási rend-
szerben, majd a védjegy önellátóvá válá-
sával párhuzamosan az FM támogatása 
fokozatosan csökken.

Szabó-Széles Ivett részletesen ismer-
tette a használatra jogosultakra vonat-
kozó előírásokat, ajánlásokat. A halászati 
ágazatnak nagy szüksége van a termékei 
promóciójára. A fogyasztónak tisztában 
kell lennie, hogy mit vásárol. Az itthon 
előállított hal, haltermékek értékesítése a 
hazai gazdaságokat segíti, erősíti, és a fo-
gyasztó is tudja, hogy a hazai inputokkal, 
hazai munkaerővel előállított terméket 
veszi meg, és nem az importot. A védjegy 
célja az, hogy akik megfelelnek a tanúsí-
tási követelményeknek, azokat helyzet-
be hozzák a külföldi, import termékekkel 
szemben. A védjegy rendszerét úgy állít-
ják össze, hogy a fogyasztói elvárás talál-
kozzon a termelői szándékkal.

„A ponty márkázása, az Akasztói Sziki-
ponty” címmel tartott előadást Szabó Jó-
zsef, az ÖKO 2000 Kft. tulajdonosa, ve-
zetője. A céggel kapcsolatban elmondta, 
hogy az alapítás éve 1989, s az összes víz-
felületük 300 hektárt tesz ki. A teljes üze-
mű gazdaságban polikultúrás haltermelés 
folyik, mégpedig a kezdetektől minőség-
orientált termelési szemlélettel. A terme-
lést szerves trágyázással és kiegészítő ta-
karmányozással végzik, egy kilogramm 
pontyhús előállításához 1,8-2 kilog-
ramm abrak szükséges. Az akasztói sziki 
ponty fő jellemzői: alacsony zsírtartalmú, 
jó ízvilágú étkezési ponty. Mozgékony, 
a táplálék keresését intenzíven végzi, 
megszokott, kedvelt horgászhal. A halfel-
dolgozással a friss termékeket szálkamen-

tesen állítják elő. A termeléssel állandó jó 
minőség biztosítható. Kis- és nagykeres-
kedelemben vagy kisebb tételekben is el-
érhetőek. Az értékesítés helyben és el-
szállítva is megoldható, mivel a cégnél 
megfelelő infrastruktúra áll rendelkezés-
re. Egész évben elérhető a termék, ami a 
kereskedők, a vendéglátóhelyek számára 
különösen fontos. Egyedi igények kiszol-
gálását is vállalják.

A költségek, a kockázatok, a fejleszté-
sek, és a profit megjelenik az árban. Ma-
gasabb minőségnél magasabb ár érvé-
nyesül. Az eladási ár meghatározásánál a 
konkurens termékeket is felmérik.

2007-ben egy éves intenzív kampányt 
indítottak az Akasztói Szikiponty márka 
bevezetésére (kiállítások; nyomtatott saj-
tó, TV, rádió, online). A közösségi felüle-
ten folyamatos megjelenéseket biztosí-
tottak, a partnereknél logót helyeztek el. 
Elérték a célt, mert a fogyasztóban kiala-
kult a márkaismeret: „akasztói sziki ponty 
= kiváló minőség”. Az Aranyszalag Minő-

ség tanúsító védjegyet az Akasztói Sziki-
ponty 2016-ban kapta meg, amely elisme-
rés nagyobb keresletet generált a megnőtt 
médiaérdeklődés mellett. A cégvezető vé-
gül elmondta, hogy egy márka építése 
csak hosszú távon valósítható meg.

Az előadók között köszönthették Bíró 
Lajos séfet, a magyar gasztronómia egyik 
meghatározó szereplőjét, Nagy Gábort, az 
Aranyponty Zrt. munkatársát és Gregorics 
Lászlót, a Halker Kft. vezetőjét. Az előa-
dások után lehetőség nyílt kérdéseket fel-
tenni, a témakörökről kicsit beszélgetni, 
így egy jó hangulatú, együttgondolko-
dásra szólító eseményen vettek részt Ma-
gyarország haltermelői és halászati szak-
emberei.

H. GY.

A konferencia résztvevői
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Egy kis történelem: Az Európai Bizottság 
(a továbbiakban: Bizottság) 1860/2004/
EK rendelete 2005. január 1-jével hatályba 
lépve szabályozta a de minimis támogatá-
sokat a mezőgazdasági és a halászati ága-
zatban. Az általunk is alkalmazott és a már 
említett jogszabályt is módosító, ugyan-
akkor Magyarországra is érvényes halá-
szati de minimis támogatásokat 2007-től 
a Bizottság 875/2007/EK rendelete szabá-
lyozta 2013. december 31-éig. Azonban fél 
évig még alkalmazhatók voltak a rendelet 
előírásai. A halászati de minimis támoga-
tások részeként 2008. május 14-én megje-
lent a földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter 64/2008 FVM-rendelete a mi-
nőségi pontytenyésztési programban való 
részvétel csekély összegű támogatásáról (a 
rendelet hatályos szövege az alábbi linken 
érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.
cgi?docid=118147.335319). Mivel a vo-
natkozó közösségi jogszabály csak 2014. 
június 30-ig volt alkalmazható, a 2014-es 
igénylést a nemzeti rendelet módosítá-
sával fel kellett függeszteni. A vonatkozó 
közösségi jogszabályt 2014. július 1-jétől 
a Bizottság az Európai Unió működésé-
ről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
a halászati és akvakultúra ágazatban nyúj-
tott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 717/2014/EU számú 
rendelete váltotta fel. 

Eszerint Magyarország éves kerete 
mintegy 30 százalékkal megemelkedett, 
és három évre 975 ezer euróban lett meg-
határozva, ami a számítási metódusból 
következően egyenletesen és tervezhető-
en évente legfeljebb 325 ezer eurót jelent. 
Az egyes vállalkozások kerete változatlan 
maradt, és 30 ezer euró per három évben 
lett meghatározva. Az országkerethez ha-
sonlóan ez egyenletesen és tervezhetően 

legfeljebb 10 ezer euró per év támogatási 
lehetőséget jelent egy kedvezményezett-
nek. A hároméves keretek gördülő mó-
don értendők, és a rendelet 2020. decem-
ber 31-ig tartó érvényéig alkalmazhatók. 
A jogszabály rendelkezése szerint a meg-
adott hároméves kereteket mind a tagálla-
minál, mind a kedvezményezetteknél úgy 
kell érteni, hogy bármely támogatott év 
és az azt megelőző két év támogatásának 
összege nem haladhatja meg a megállapí-
tott kereteket. A rendelet időbeli hatályá-
nak lejártát követően a rendelet feltételeit 
teljesítő valamennyi csekély összegű tá-
mogatási rendszer további hat hónapig a 
rendelet hatálya alá tartozik, tehát 2021. 
június 30-ig alkalmazhatóak.

2016. évben négy jogcímen vettek 
igénybe halászati de minimis támogatá-
sokat a magyarországi halászati vállalko-
zások. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a 
vállalkozások egy része több lehetőséggel 
is élt.

1. Az Agrár Széchenyi Kártya-konstruk-
ciók keretében nyújtott de minimis támo-
gatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM-ren-
delet alapján az Agrár Széchenyi Kártya 

MAHOP

A csekély összegű, más néven de minimis 
támogatások lényege, hogy az előre kor-
látozott nagyságú, kizárólag nemzeti for-
rásból biztosított egyedi támogatások és 
azok tagállami összegének limitálása nem 
jelentenek akkora beavatkozást, hogy az a 
tagállami, illetve a közösségi piacon bár-
miféle kereskedelmi zavart keltene. 

A halászati de minimis támogatások 2016-ban

A 2016. évi minőségi pontytenyésztési program támogatása

Vállalkozás neve
64/2008. 

FVM-rendelet  
szerinti támogatási 

összeg (Ft)
AGRO-AQUA Fejlesztő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. 1 446 104
Alba Agrár Termelő és Szolgáltató Zrt. 2 487 751
Al-kuCarp Halászati és Ker. Bt. 854 160
Békés Ferenc 555 504
Bia-Tehag Termelő és Kereskedelmi Kft. 2 150 142
Bocskai Halászati Kft. 3 170 600
Boczor Ferenc 290 633
Bognár Attila 1 356 383
Czikkhalas Halastavai Kft. 3 170 600
Czobor-Szabó Andrea 581 837
Dinnyési Halgazdaság Kft. 1 443 178
FISH-COOP Mezőgazdasági Termékértékesítő  
és Továbbképzés Szervező Kft.

2 284 490

Göbölyös János 1 488 917
Halász Termelő és Kereskedelmi Kft. 3 170 600
Hetényhal Haltermelő és Értékesítő Kft. 1 378 260
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 3 170 600
Jászkiséri Halas Haltermelő Szolg. Kft. 2 341 330
Kárókatona Halászati Kft. 503 650
Kenyeres Imre Róbert 2 737 972
Kicel Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 1 092 906
Kingfisher Halászati és Kereskedelmi Kft. 1 231 144
Koda Attila 427 318
Koda Henriett 178 346

A 2016. évi minőségi pontytenyésztési program támogatása

Vállalkozás neve
64/2008. 

FVM-rendelet  
szerinti támogatási 

összeg (Ft)
Kónya-Hal Kft. 2 225 761
KÖRÖS-HALÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 730 638
Magánút Mérnöki és Szolgáltató Kft. 81 754
Mile Zoltán 356 693
Nagy Edit Zsuzsanna 178 346
Nagy Zoltán 1 253 560
PANNÓNIA-HALÁSZATI Kereskedelmi  
és Szolgáltató Kft.

1 219 888

Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség 1 107 808
Sellő Haltenyésztő és Kereskedelmi Kft. 1 826 266
Silorus Halászati és Kereskedelmi Kft. 1 950 623
Stáció Kft. 3 170 600
Szabó Ábel József 119 158
Szabó József 2 960 294
Szabó Kálmán 1 445 794
Szabó Róbert István 306 185
Szabó WieslawaJózefa 2 166 122
Szabolcsi Halászati Kft. 3 170 600
Szeleburgi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 545 740
Tamás és Csóti Bt. 754 761
Tiszasülyi Haltermelő és Kereskedelmi Kft. 3 170 600
Tógazda Halászati Zrt. 3 170 600
V-95. Általános Vállalkozási Kft. 3 104 908
Összesen: 74 529 124
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keretében nyújtott folyószámlahitelek-
hez kamat- és kezességidíj-támogatás jár. 
Eszerint az igénylő kedvezményes kama-
tozású hitelt, illetve a kamat mellé kedvez-
ményes kezességvállalást is igénybe vehet. 
Ezzel a konstrukcióval kilenc igénylő élt, 
összesen 5,5 millió Ft értékben.

2. A mezőgazdasági vállalkozások ál-
tal de minimis támogatásként igénybe ve-
hető intézményi kezességvállalásról szóló 
50/2007. (VI. 27.) FVM-rendelet alapján 
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Ala-
pítvány és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
által vállalt kezességek kezességi díjához 
vehető igénybe támogatás. Ezzel a konst-
rukcióval öt kérelmező élt, összesen 1,2 
millió Ft értékben.

3. A mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok hitelezésének elősegítése érdeké-
ben a kezességvállalási díjak költségveté-
si támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) 
VM-rendelet alapján az Agrár-Vállalko-
zási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt 
készfizető kezességek kezességi díjához 
volt lehetőség támogatás igénybevételére. 
Ezzel szintén öten éltek, összesen mint-
egy 0,3 millió Ft értékben.

4. Utoljára hagytuk a minőségi ponty-
tenyésztési programban való részvé-

tel csekély összegű támogatásáról szóló 
64/2008. (V. 14.) FVM-rendelet szerin-
ti támogatást. Mivel a teljes halásza-
ti de minimis támogatásnak a gerincét 
ez a támogatás adja, egy kicsit részlete-
sebben foglalkozunk vele, és a kedvez-
ményezetteket ebben az esetben (cég)
név és támogatási összeg szerint is is-
mertetjük. A Földművelésügyi Minisz-
térium Horgászati és Halgazdálkodási 
Főosztálya szakmai kezelésébe tartozó, 
de a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal által működtetett „Minőségi 
pontytenyésztés támogatása” jogcím a 
Földművelésügyi Minisztérium Agrár-
közgazdasági Főosztálya által kezelt „Fo-
lyó kiadások és jövedelemtámogatások” 
előirányzat részét képezi. 

A támogatási konstrukció egy, a tó-
gazdaságok nagyságát és az elismert 
pontyanyáktól származó ivadékok ki-
helyezését figyelembe vevő támogatás-
ról szól. A támogatási forma a minőségi 
pontytenyésztési programban való rész-
vételt támogatja. A kérelmezők gyakor-
latilag azzal vesznek részt a programban, 
hogy csak államilag elismert pontyfajták 
egynyaras ivadékait telepítik. A prog-
ramban való részvétel támogatása a mi-

nőségi haltenyészanyag telepítésének 
nemzeti támogatását váltotta fel. A ko-
rábbi időszak haltenyészanyag-kihelye-
zési támogatását évente mintegy félszáz 
termelő vette igénybe. A támogatási ösz-
szeg nagyságából következően a hatá-
sa inkább szakmainak tekinthető. Ez a 
támogatás a tógazdasági haltermelőket 
a minőségi telepítőanyag, ezen belül az 
egynyaras pontyivadék továbbnevelésé-
re ösztönzi. A súly alapján adott támoga-
tást felváltó terület alapján számított tá-
mogatás miatt aránytalanság állt elő. A 
nagyobb tóterülettel rendelkező, illetve 
nagyobb mennyiséget telepítő halterme-
lők támogatása a de minimis-elvek miatt 
csökkent, míg a terület alapján a kisebb 
haltermelők támogatása növekedett. Az 
aránytalanság az érdekvédelmi szerve-
zettekkel történt előzetes egyeztetés és 
tájékoztatás miatt nem okozott szakmai 
feszültséget. A halastóterület utáni ösz-
szegmódosítással az aránytalanság kis 
mértékben növekszik majd, de az árfo-
lyam-emelkedés ezt részben kompen-
zálja. A támogatást 2016. évben 45 vál-
lalkozás vette igénybe. A teljes kifizetett 
támogatás több mint 74,5 millió Ft volt.

GÁBOR JÁNOS – UDVARI ZSOLT

Az EP Halászati Szakbizottságának tag-
ja elmondta, hogy módosító javaslatainak 
megfelelően az Európai Parlament nem-
csak a tengeri, hanem a folyóvízi és tavi 
infrastruktúrák megújítására is felszólítja 
a tagállamokat. „Beruházásokra van szük-
ség nemzeti, regionális és helyi szinten a 
megfelelő infrastruktúra biztosítása érde-
kében, a jobb internetkapcsolattól a távo-
li falvak jó megközelíthetőségét biztosító 
új és jobb utakig, valamint a vízi és a halá-
szati létesítmények felújításáig. Ez a célki-
tűzés teljesen illeszkedik a vidékfejlesztési 
programokban lefektetett intézkedések-
hez is” – mutatott rá a képviselő.

Erdős Norbert kiemelte, hogy az édesvízi 
haltenyésztésnél is biztosítani szükséges, 
hogy a halászattal kapcsolatos turizmusra 
olyan melléktevékenységként tekintsen az 
EU, amely a haltenyésztők számára lehető-

vé teszi, hogy gazdasági főtevékenységüket 
kiegészítsék, anélkül, hogy át kellene állni-
uk a halászati ágazaton kívüli tevékenység-
re. „Ez a haltenyésztők esetében ugyanúgy 
célkitűzés, mint a tengeri halászat eseté-
ben” – tette hozzá a fideszes politikus.

A parlamenti jelentés szintén a ma-
gyar haltenyésztők érdekeit képviseli, ami-
kor felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a hirdetési 
és kommunikációs kampányokat az isme-
retek és a tudatosság javítása érdekében 
nemcsak a halászat hagyományos kultúrá-
ja, hanem az akvakultúra tekintetében is.

„Az EU kevesebb, mint 2 százalékát adja 
a világon akvakultúrában megtermelt hal-
nak, ám minőség tekintetében az élen jár. 
Erre a minőségre alapozva kell a munkát 
folytatni, segítve így az ágazat növekedé-
sét. Ez nemcsak a munkahelyek számának 

a növekedését jelenti, hanem hozzájárul az 
élelmezésbiztonság javításához is” – jelen-
tett ki Erdős Norbert. A Békés megyei po-
litikus hozzátette, hogy az édesvízi ágazat 
jelentőségét igazolja, hogy közel 20 száza-
lékát adja az EU teljes akvakultúra-terme-
lésének. Az unió tagállamai közül tízben 
az édesvízi termelés a meghatározó, és ki-
emelt szerepet tölt be munkahelyteremés-
ben.

A képviselő elmondta, hogy Magyaror-
szágon egyre több vállalkozó felismeri a 
multifunkcionális gazdaságok erőssé gét, 
melyek a haltermelés mellett vál tozatos 
szolgáltatásokat is nyújtanak. A legfrissebb 
tanulmányok tanúsága szerint a közvet-
lenül a termelésből származó bevételnek 
akár a tízszerese is lehet az e szolgáltatá-
sokból származó haszon. „Éppen ezért 
szomorú, hogy a jelenlegi programozási 
időszakban a halászatra szánt 6400 millió 
eurónak csak 20 százaléka kerül közvetle-
nül az akvakultúra-ágazat támogatására. 
Szeretném, ha 2020 után az EU a jelenleg 
Magyarország rendelkezésére álló 16 mil-
liárd forint forrásnak legalább a másfél-
szeresét nyújtaná a magyar haltenyésztők 
számára” – tette hozzá az EP Halászati Bi-
zottságának egyedüli magyar tagja.

Erdős Norbert sajtóközleménye

Az EP a halászok mellett az édesvízi haltenyésztőket is támogatja
„A turizmus és a turisztikai szolgáltatások nemcsak a tengeri halászok, ha-
nem az édesvízi haltenyésztők számára is komoly lehetőségeket rejtenek 
magukban, ezért kifejezetten örülök, hogy az Európai Parlament saját je-
lentést fogadott el a halászat és a turizmus kapcsolata tárgyában” – je-
lentette ki Erdős Norbert EP-képviselő a jelentés megszavazását követően 
Strasbourgban. A fideszes politikus azonban hozzátette: az édesvízi halte-
nyésztés jelenlegi finanszírozása nem elegendő, ennél többre van szükség.
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A „Kapj rá!” kampány lényege a hal, vagy-
is az, hogy minél több fogyasztó kapjon rá 
a halra, a halételekre, és jó érzéssel kapjon 
be minden halfalatot, kezdte mondandóját 
a vezérigazgató. A kiállítás természetesen 
a mezőgazdasági ágazat óriási seregszem-
léje, amely többes célt szolgál. Egyrészt – s 
ez a legfontosabbak egyike – megismertet-
ni a városlakókkal, a nem mezőgazdaság-
ban élőkkel mindazt, amit az agrárágazat 
előállítani tud, s amire képes. Persze, nem 
mindent lehet még egy kiállítás keretein 
belül sem bemutatni. A mezőgazdaság óri-
ási értéket hordoz, hatalmas termelési po-
tenciállal, de mindezt az időjárás óriási ki-
tettsége mellett tudják csak hasznosítani.

A magyar halászati ágazat sincs más-
ként, éppen olyan impulzusok érik, mint 
az összes többi ágazatot. A halászatot épp-
úgy sújtja az aszály, az árvíz, az időjárás 
viszontagságai, a forróság, a hirtelen le-
hűlés, s végül, de nem utolsó sorban azok 
a gazdasági szabályozók, amelyek – sok 
esetben – gátolják az eredményes terme-
lést is. A kiállításon viszont a bemutatko-
zás lényege az, hogy a halfogyasztást nép-
szerűsítsék. A „Kapj rá!” kampányt uniós 
forrásból finanszírozva azért indította a 
Földművelésügyi Minisztérium, mert a 
hazai halfogyasztás sajnálatosan igen ala-
csony szinten van (az Európai Unió 28 tag-
állama között az utolsó helyen állunk). Pe-
dig a halételek élettani hatásai talán már 
széles körben ismertek, s jól tudják, hogy a 

halhús kiváló, egészséges, korszerű fehér-
jeforrás. 

A halhús fogyasztókhoz történő eljutta-
tásának több módja is van. Lévai Ferenc azt 
a látványos módszert alkalmazta a kiállítá-
son, hogy bemutatta, hogyan is kell, fino-
man elkészíteni a halat. Több mestersza-
kács állt a látványkonyha asztala mögé, és 
naponta más-más halfajból „varázsoltak” 
finomabbnál finomabb ételeket. Egyik nap 
süllőt, másik nap busát, harmadik nap pon-
tyot, negyedik nap harcsát tettek az étlap-
ra, s az ételeket a nagyközönség előtt főzték 
meg. Szintén a kampány része volt a folya-
matos kóstoltatás. A feldolgozókkal ren-
delkező halászati cégek hozták el terméke-
iket busából, harcsából, pontyból, süllőből, 
pisztrángból, így a füstölt termékektől a 
pástétomokig terjedt a kóstoltatási paletta. 
A vezérigazgató szerint ezer ember közül 
egy sem volt, aki ne szeretné a halat. Bár le-
het némi összefüggés az ingyen hal és a hal-
fogyasztási készség között. De így van ezzel 
mindenki, ami ingyen vagy olcsón van, ab-
ból mindig több kell, különösen, ha finom 
ételekről van szó.

A kampány további eleme volt az az 
óriás akvárium, amelyben a magyar halfa-
una halai úszkáltak. A folyó mélyén élő ke-
csegétől kezdve a keszegekig ott úszott a 
ponty, a süllő, a csuka, a harcsa, s az amur 
is, amelytől a horgászvizek megtisztítá-
sát is remélik. S hogy a látogató képben le-
gyen, egy előadóteremben videón mutatták 

be, mit is szeretne a szakma közvetíteni a 
fogyasztóknak. Bemutatták a harcsaprog-
ramot, a halfogyasztási szokásokat, milyen 
kitörési pontokat lát az ágazat a feldolgo-
zásban. Aki tehát szánt rá néhány percet, az 
nemcsak a kiállított plakátokon követhette 
nyomon a halászati ágazat sokszínű, sokol-
dalú természetvédő, biodiverzitást fenntar-
tó termelő tevékenységét. A tárgyaló, ahol a 
rokon szakmák képviselői is informálódhat-
tak, folyamatosan megtelt.

Újdonságként két elemmel bővült a ki-
állítás. Az egyik: gyereksarkot alakítottak 
ki, ahol a gyerekek halas játékokkal foglal-
hatták le magukat, és elmélyedhettek a ha-
lak világában a képeskönyvek által. Egy sze-
rencsekereket is felállítottak, ahol időnként 
sorsoltak. A szerencse forgandó, de a sok 
halpénz sok halat is jelent, ami csak a halá-
szokra nem igaz. „Mert nagyon sok halpén-
zünk van, de rendes pénzünk annál keve-
sebb” – tette hozzá a vezérigazgató.

A magyar halászat sikertörténet, s az 
uniós támogatási források felhasználásá-
val jelentős fejlődés valósult meg. Lévai Fe-
renc azt is sikernek könyvelte el, hogy meg-
alakult a Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet, amely a haltermelők 
mindegyikének az érdekét képviseli, legyen 
az halkereskedő, intenzív termelő, tógazda-
sági haltermelő. Az új szervezet a megújult 
elnökséggel mindent megtesz azért, hogy 
az egységes szervezet ne csak egységesen, 
hanem hatékonyan is fellépjen. Ehhez a tár-
sak segítségét is várják, mint a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara, amely eddig is, és a 
remények szerint a jövőben is támogatja a 
haltermelők törekvéseit. Így például a víz 
különböző díjaival kapcsolatos küzdelem-
ben is partner a NAK. Tennivaló persze van 
elég. 

A pavilonban zajlottak azok a tárgyalások 
is, amelyek a Magyar Országos Horgász Szö-
vetség és a MA-HAL vezetői között zajlot-
tak. A két szervezet az keresi, hogy hogyan 
lehetne a horgászpiacot a biodiverzitást job-
ban kiszolgáló, változatos halfajokkal ellát-
ni, hogyan lehetne egységesebb és szerve-
zettebb halkereskedelmet kialakítani. És 
arról is szó volt a tárgyaláson, hogyan gátol-
ják meg a külföldről behozott halakkal való 
természetes vízi népesítést. Az OMÉK sok 
más olyan lehetőséget is kínált, amire nem 
számítottak, ugyanis más szakmák klaszte-
rekbe való tömörüléseivel is megismerked-
hettek. Lévai Ferenc azzal zárta mondandó-
ját, hogy nemcsak a halas szakmát lehetett 
megismerni, hanem ők is sokat tanultak, 
sok ötletet kaptak a tárgyalópartnereiktől.

(HAJTUN)     

78. OMÉK

A látványkonyhának nagy sikere volt

Nagy sikere volt a halas kiállításnak
A 78. OMÉK a magyar halászati ágazat sikerét is hozta, ami annak köszönhető, 
hogy a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) keretében megvaló-
suló „Kapj rá!” halfogyasztást népszerűsítő kampány keretében az Aranyponty Zrt. 
látványkonyhával is kitelepült. Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazga-
tója, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) elnöksé-
gi tagja, szóvivője a csapat élén fáradhatatlanul fogadta a vendégeket, látogatókat.
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Gál Péter, az FM helyettes államtitkára 
megnyitó szavaiban kiemelte, hogy ezen 
a délutánon olyan előadásokat hallhat az 
érdeklődő közönség, amely témakörökkel 
eddig ritkán foglalkoztak. Ugyanakkor a 
gazdag mezőgazdasággal, élelmiszeripar-
ral rendelkező országokban nagyon fontos 
az eredetvédelem és a minőségpolitika. A 
minisztérium prioritásként kezeli az élel-
miszerek minőségét és eredetvédelmét. 
A haltermékek esetében új projekt indul, 
amely a haltermékek eredetvédelmét fogja 
szolgálni. A helyettes államtitkár emlékez-
tetett arra, hogy a bajai és a tiszai halászlé 
már hungarikum lett. Fontos minőségpo-
litikai lépést is tett a minisztérium azzal, 

hogy a Minőségi Magyar Hal tanúsító véd-
jegyet bevezeti.

Az előadások megkezdése előtt ünne-
pélyes keretek között adták át a Jánossy 
Andor-díjat. Az Öko-Forrás Közhasznú 
Alapítvány azzal a céllal hozta létre a díjat, 
hogy a hazai agro-biodiverzitás megőrzé-
séért végzett kiemelkedő tevékenységet 
elismerje. Az első alkalommal kiosztott dí-
jat Dr. Bakos János, a HAKI nyugalmazott 
tudományos munkatársa vehette át. A dí-
jazott kiemelkedő munkát végzett a ponty 
tájfajták génbankjának létrehozatalában. 
A szarvasi pontygénbank a fajtagazdag-
ságával sokáig egyedülállónak számított a 
világ halgénbankjai között.

A minőségbiztosítási rendszerek uniós 
szabályozásáról és az FM Eredetvédelmi 
Programjáról Kókai-Kunné dr. Szabó Ág-
nes Katalin tartott részletes előadást. Őt 
követte Kuti Beatrix, aki a Magyar Élelmi-
szerkönyv három kötetének fejezeteit is-
mertette. Tarpataki Tamás a hazai tanú-
sító védjegyek bevezetésének tanulságai 
kapcsán a Kiváló Magyar Sertéshús véd-
jegyről beszélt. A még bevezetés alatt álló 
Minőségi Magyar Hal tanúsító védjegyet 
Szentes Katalin mutatta be, Lengyel Péter 
pedig a világban található halas földrajzi 
eredetjelzőket gyűjtötte össze.

Hoitsy György és Szilágyi Gábor – ők a 
2015. évi OMÉK-on nyertek késztermék-
díjat – az OMÉK Halászati Késztermék 
Díjra pályázott termékeket mutatták be. 
Hoitsy György az előadása végén örömmel 
mutatta meg az idén kapott OMÉK-ter-
mékdíjat és -oklevelet. (h-n)

Minőség és eredetvédelem a haltermékeknél
A 78. OMÉK nyitónapján a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és 
Halgazdálkodási Főosztálya „Haltermékek minősége és eredetvédelme” 
címmel rendezett egész délutánt betöltő konferenciát.

Dr. Bakos János életútját Dr. Urbányi Béla 
egyetemi tanár (SZIE) méltatta.

Az Öko-forrás Közhasznú Alapítvány 
célkitűzése: a hazai agro-biodiverzitás 
megőrzése, fenntartása. A Jánossy An-
dor-díjat a biodiverzitás megőrzéséért 
végzett kiemelkedő tevékenység elismeré-
sére alapította az alapítvány kuratóriuma.

Bakos János 1930. november 13-án 
született Szeghalmon. Az általános isko-
lát Mezőmegyerben végezte el 1942-ben, 
majd 1950-ben a békéscsabai Evangéli-
kus Gimnáziumban érettségizett. A Gödöl-
lői Agrártudományi Egyetemen 1958-ben 
szerzett agrármérnöki diplomát.

A HAKI volt az első és egyetlen munka-
helye, innen is ment nyugdíjba 1990-ben. 
1958-ban a HAKI Haltenyésztő Állomá-
sán, Szajolban lett telepvezető, ahol 1961-
ig dolgozott, majd tudományos kutatóként 
(később főosztályvezetőként) folytatta 
szakmai pályáját a HAKI-ban. Kutatási te-
rületei: tógazdasági haltenyésztés, geneti-
kai kutatások, pontynemesítés szelekciós 
és hibridizációs módszerekkel.

1962-ben kezdte el létrehozni a ponty 
tájfajták szarvasi élő génbankját, mely 
munkával hazánkban ő kezdte meg a vízi 
genetikai erőforrások megőrzését. A szar-
vasi pontygénbank fajtagazdagságával so-
káig egyedülállónak számított a világ hal-
génbankjai között, és azóta is a hazai 
pontynemesítés, majd a hazai pontygene-
tikai kutatások alapját képezi. A génbank 
kialakításának eredeti célja az volt, hogy 
összehasonlítsa a hazai, majd később a 
külföldi fajták termelési mutatóit, javítsa 
azok genetikai állományát. A génbanknak 
köszönhetően sikerült a környező orszá-
gokban egyes megritkult, illetve eltűnt faj-
ták visszaállítása és kiinduló állományai-
nak létrehozása. Emellett távoli országok 
(pl. Vietnam) akvakultúrájának megalapo-

zó állományai is a génbankból kerültek ki. 
A génbanki vonalakból, illetve fajtákból ki-
emelkedő termelési tulajdonságokkal bíró 
hibrid pontyokat állított elő, 3 államilag 
elismert pontyhibridet hozott létre (1979: 
Szarvasi 215 tükörponty, 1984: Szarvasi 
P31 pikkelyes ponty, 1992: Szarvasi P34 
pikkelyes ponty), amelyek termelőképes-
sége és húsminősége egyes mutatókban 
20-30 százalékkal haladta meg a korábbi-
akat. Tevékenysége eredményeként a múlt 
század nyolcvanas éveinek közepén a ma-
gyarországi haltermelő üzemek közel 60 
százaléka az általa nemesített pontyfajtá-
kat használta, és ért el velük figyelemre-
méltó termelési eredményeket. 

A doktori disszertációját 1968-ban véd-
te meg a Gödöllői Agrártudományi Egye-
temen. 1995-től 2004-ig a Haltermelők 
Országos Szövetsége Pontytenyésztő Ta-
gozatának tenyésztésvezetője. 1996-ban 
közreműködött az OMMI által kiadott 
Ponty-Teljesítményvizsgálati Kódex elké-
szítésében, 1998-ban kidolgozta és meg-
honosította a ponty törzskönyvezési 
rend szerét hazánkban, amely példaként 
szolgált a világ hasonló rendszereinek ki-
dolgozásához. 1977-től rendszeresen részt 
vett a HAKI, a FAO és az Agrober-Agroin-

veszt megbízásából haltenyésztési, ter-
vezési, genetikai, oktatási szakértői te-
vékenységben Brazíliában, Egyiptomban, 
Franciaországban, Indiában, Irakban, La-
oszban, Pakisztánban, az USA-ban, Vene-
zu elában és Vietnamban. Több hónapot 
töltött Vietnamban, a Cantho Egyetemen, 
ahol a magyar-holland-vietnami halászat-
fejlesztési projekt megvalósításában mű-
ködött közre. 

Kitüntetései: Magyar Arany Érdemke-
reszt, 2012; miniszteri kitüntetések, 1970, 
1978; Magyar Országos Horgászszövetség 
Érdemérem, 1995; Pro Piscicultura Hunga-
riae Emlékplakett, 1989; a Munka Érdem-
rend bronz fokozata, 1980; A Szövetkeze-
ti Halászatért Érdemérem, 2000; A Magyar 
Halászatért Érdemérem, 2002; Intézeti Ki-
váló Dolgozó jelvények; Pro Aquacultura 
Hungariae díj, 2016.

Szakmai kiválósága mellett Bakos Já-
nos emberi tulajdonságai is példa értékű-
ek. A szakma iránti alázata, szerénysége és 
emberszeretete követendő példaként állít-
ja mindannyiunk elé.

Urbányi Béla végül egy személyes él-
ményt osztott meg a hallgatósággal: „Ré-
gen volt, tán igaz sem volt… Ivarsejt-
mélyhűtésre készítettünk elő anyahalakat 
(tejeseket) Szarvason (1993-ban), és Já-
nos bácsi felajánlotta segítségét. Fiatal, 
pályakezdő kutatóként (egyetemi hallga-
tóként) nagy megtiszteltetésnek vettem, 
hogy János bácsi instrukciói alapján vá-
logatjuk ki az anyajelölteket. Illedelme-
sen kérdeztem a hogyléte felől, és nagy 
sóhajtással mondta, hogy nagyon fáradt, 
már várja, hogy hazaérjen. Ezt követően 
majd' 3 órán keresztül válogattuk a 20 da-
rab anyajelöltet (340 halat néztünk át)…a 
munka végén az életemért küzdöttem, míg 
János bácsi mosollyal az arcán közölte, 
hogy elrepült a fáradsága….”

Urbányi Béla és Bakos János a Jánossy Andor-díjjal
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Szövetségi hírek

Tóth István, az RDHSZ ügyvezető igazga-
tója rendszeresen meglátogatja a tábort, 
és segít abban, hogy a gyerekek semmi-
ben ne szenvedjenek hiányt. Pálvölgyi Ti-
bor, a szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bi-
zottságának a vezetője megerősítette, 
hogy csaknem húsz éve fogadják a gyere-
keket, így bőséges tapasztalata gyűlt ösz-
sze a rendezőknek. Évről évre gazdagabb 

programot állítanak össze a két turnus-
ban érkező fiataloknak, hiszen mind a 
gyerekekkel, mind az ifjúsági korú horgá-
szokkal egy-egy hetet foglalkoznak. A tá-
bor teljes költségét az RDHSZ állja, ami 
ma már meghaladja a kétmillió forintot, 
még úgy is, hogy a Belügyminisztérium 
a szigetbecsei üdülőjét térítésmentesen 
átadja a BM Horgászegyesület, illetve a 
Rác kevei-Duna-ági Horgász Szövetség ré-
szére, azzal a feltétellel, hogy az összes re-
zsiköltséget átvállalják. Az is nagy segít-
ség, hogy a szigetbecsei önkormányzat a 
saját stégjét szintén ingyen biztosítja a 
gyerekek számára. Igaz, a stég felújításá-
hoz, karbantartásához a szövetség is hoz-
zájárult, s ennek fejében a táborok idejére 
teljes használati jogot kapott a tábor.

A táborban 39 gyermek kapott elhe-

lyezést. A táborvezető hangsúlyozta, 
hogy ez a létszám jelentősen meghalad-
ja a korábbi évekét, mivel 25-30 gyerek-
nél többet eddig nem vállaltak. De az idei 
évben annyi volt a jelentkező, hogy a ve-
zetés „rákényszerült” a létszámbővítés-
re. Amikor a táborban jártunk, éppen két 
csoportban folyt a foglalkozás. Az egyik 
fele Dr. Kurtán Lajos vezetésével (ő egy-

ben az RDHSZ felügyelő bizottságának 
az elnöke, valamint a Műegyetem Hor-
gászegyesület elnöke) a stégen gyakorolt 
a hét végi horgászversenyre. Kurtán La-
jos felesége, Ilike, a tábor pedagógusa a 

másik csoporttal foglalkozott, az elméle-
ti tudást adta át a gyerekeknek. Éppen a 
halakkal ismerkedtek a fiatalok. Az órák 
letelte után cserélnek a csoportok, a hor-
gászó gyerekek „beültek” a tanterembe, 
míg a másik csoport a stégre vonult a fel-
szereléssel. Ezzel el is telt a délelőtt. A 
délutáni program strandolással, játékkal, 
közösségi foglalkozásokkal telt. Szerda 
délután a Balabán hajó is megérkezett a 
táborhoz, így egy sétahajózással gazda-
godtak a gyerekek.

A szövetség nagy gondot fordít a fia-
talok nevelésére, összefogására. Fontos, 
hogy olyan utánpótlás nevelődjön, akik a 
környezettudatos horgászatot képviselik. 
A közösség nagy kohéziós, és szervező erő, 
mert a fiatalok egymástól is tanulnak. A 
környezettudatos horgászat kiemelt terü-
let a szövetség 29 egyesületében. A gyere-
kek maguk tapasztalták meg egy vízparti 
séta során, hogy mennyi szemét, hulla-
dék rongálja a vízparti környezetet, s eb-
ben nem csak a horgászok a ludasak. Sok 
civil „járul hozzá” a környezetszennyezés-
hez, míg a horgászok egyre tudatosabban 
vigyáznak a vízpart tisztán tartására.

Pálvölgyi Tiborral a Duna-ág állapotáról 
is szót váltottunk. A táborvezető rendsze-
resen horgászik, így naponta tapasztalja, 
hogy a víz nincs jó állapotban. A hőség-
ben nagyon lecsökkent a víz oxigéntartal-
ma, ezért a halak „pipálnak”, a víz színe 
opálos, nem áttetsző, és sok kagyló el-
pusztult. A víz minőségét persze labora-
tóriumban kell megvizsgálni. A gyerekek 
viszont a nádas mellett fognak halat, első-
sorban sneciket, kis keszegeket. De hogy 
nagyobb zsákmányra is szert tehessenek, 
versenyhorgász avatja be a gyerekeket a 
horgászat rejtelmeibe. A kezdő horgászok 
tehát némi tudással térnek haza. A tábor-
vezető szerint aki itt volt egyszer, az már 
megfertőződött a horgászat tudományá-
val, és sokan visszatérnek a táborba is.

H. GY.

Környezettudatosságra tanítják a gyerekeket
A Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség (RDHSZ) nagy gondot fordít az után-
pótlás nevelésére, mivel nemcsak egyesületi, hanem szövetségi szinten is rendez-
nek ifjúsági és gyermek horgásztábort. Évről évre ellátogatunk a szigetbecsei tá-
borba, ahol idén augusztus 7–12. között 39 horgászpalánta (6-tól 14 éves korig) 
kapott elméleti és gyakorlati képzést.
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Dr. Kurtán Lajos, az RDHSZ FB-elnöke, Tóth István, az RDHSZ ügyvezető igazgatója és 
Pálvölgyi Tibor, a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság vezetője felügyelte a horgászatot

Értesítés víziállat-egészségügyi tanfolyamról
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állat-egészségügyi és Ál-
latvédelmi Igazgatósága és a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szer-
vezet (MA-HAL) víziállat-egészségügyi tanfolyamot szervez. A képzés célja a 
résztvevők víziállat-egészségügyi ismereteinek bővítése annak érdekében, hogy 
a víziállat-egészségügyi felügyeleti feladatokat megfelelő képesítéssel rendelkező 
víziállat-egészségőrök láthassák el.

A tanfolyam időpontja: 2017. november 17. 
A tanfolyam díja: 15 000 forint 
További információ és jelentkezés: www.magyarhal.hu


