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A 22. Bajai Halfőző Fesztivál

Az agrárminiszter az ünnepélyes 
tűzgyújtás előtt a bajai városháza 
udvarán elmondta, hogy a bajaiak 

és a környékbeleik tízszer több halat fo-
gyasztanak, mint az ország más részein 
élők: évente nyolcvan kilogrammot. Ezt a 
példát a miniszter szerint mindenkinek 
követnie kellene, mivel a hal nagyon 
egészséges, a magyar tavi gazdaságok ki-
válóak, „tehát olyan termék és lehetőség 
van a kezünkben, amellyel élni kell”. 
Éppen ezért a következő időszak egyik 
célja az országos halfogyasztás átlagának 
növelése – tette hozzá. A miniszter be-
szélt arról is, hogy sok érték van Baján és 
szerte az országban, de a baráti kötelé-
keknél, az együttléteknél, a közösségek-
nél nagyobb érték nincs. Magyarország 
büszke a bajai halászlére, és ezért véde-
lem, oltalom alá helyezte, példaértékűnek 
nevezve a halétket övező hagyományt, 
azt, ahogyan megbecsülik és részévé vált 
a helyiek mindennapi életének. Az agrár-
miniszter a bajai halászlé népszerűségét 
abban látja, hogy közösségben készül, oly 
módon, amilyet máshol nem lehet tapasz-
talni.

Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium 
élelmiszerbiztonságért felelős államtitká-
ra azt emelte ki, hogy „Baja olyan város, 
amelyet csak szeretni lehet”. A város és 
térsége országgyűlési képviselője egyúttal 
reményét fejezte ki, hogy a fesztivál min-
den résztvevője megtapasztalhatja a híres 
bácskai vendégszeretetet.

Fercsák Róbert, Baja város polgármes-
tere a várost Magyarország egyik leg-
szebb helyének nevezte, hozzátéve, 
„addig él egy város, ameddig van hagyo-

mánya”. Azt mondta, a városi rendezvé-
nyek közül a Bajai Halfőző Fesztivál a leg-
híresebb hagyományőrző ünnep, amely 
„gasztrokulturális esemény”. Felidézte: a 
Duna partján, a Szent Jánosról elnevezett 
városrészből évszázadokon át naponta 
jártak a vízre a bajai halászok, majd haza-
térve elkészítették a legfinomabb halász-
lét, amelyet mindig társaságban fogyasz-
tottak el. A polgármester elmondta, hogy 
az idei fesztivál díszvendége testvérváro-
suk, a horvátországi Biograd na Moru. A 
két települést ezer szál köti össze, Baján 
jelentős a horvát anyanyelvű lakosság, 
helyi nemzetiségként ápolják kultúráju-
kat, őrzik a kapcsolatot az anyaországgal, 
és kiemelkedő a közéleti szerepük. 

A helyiek kedvence, a ma már hungari-
kum bajai halászlé a nevezők bográcsai-
ban mintegy 10 tonna hal, 1,8 tonna gyu-
fatészta, 1 tonna hagyma, 15 ezer liter 
víz, 380 kilogramm őrölt pirospaprika és 
260 kilogramm só felhasználásával ké-
szült. A halfőző fesztivált Baja várossá 
nyilvánításának 300. évfordulóján szer-
vezték meg először. 1996-ban „még csak” 
300 kondérban főzték a halétket, az ese-
mény azóta többnapos programsorozat-
tá, igazi népünnepéllyé vált.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Bács-Kiskun megyei szervezete július 11-
én, három nappal a népünnepély előtt 
konferenciát rendezett, amelyen a hallal 
foglalkozó és a halhoz kötődő szervezetek 
képviselői tartottak előadásokat. A kö-
szöntők után – Rausch Sándor, a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyűlés alelnöke, Fercsák 
Róbert, Baja polgármestere és Gáspár Fe-
renc, a NAK megyei szervezetének elnöke 

mondta el gondolatait – Zelei Ágnes, a 
MOHOSZ osztályvezetője a szövetség je-
lenlegi és tervezett feladatairól tartott 
előadást. Zsigmond Richárd, a NÉBIH igaz-
gatója a NÉBIH halgazdálkodási, hatósági 
és halőrzési feladatait ismertette. Szabó 
Zsolt, az Akasztói Halgazdaság munkatár-
sa az akasztói sziki ponty sikereit mutatta 
be. Vadász Sándor, a NAK tanácsosa halfo-
gyasztási szokásokról, piaci tendenciákról 
tartott előadást. Szigethy Béla, az OMVK 
BKM területi szervezetének alelnöke a 
vadkárok megelőzésének, elhárításának, 
rendezésének lehetőségeit vázolta.

Lévai Ferenc, a MA-HAL szóvivője a 
tőle megszokott lendületes stílusban, szí-
nesen mutatta be az akvakultúra ágazat 
jelenlegi helyzetét, jövőbeli kilátásait. Az 
akvakultúra az egyik legperspektiviku-
sabb ágazat, mivel a termelése növekszik 
(5 év alatt 25 százalék), de ezzel párhuza-
mosan nő a halliszt és a halolaj takarmá-
nyozási célú felhasználás. A világ teljes 
hal- és halászati termékeinek termelése 
2015-ben elérte a 170,6 millió tonnát, az 
elmúlt 5 év volumen növekedése főleg az 
akvakultúrának köszönhető. 

A Bajai Halfőző Fesztivált immár 22. alkalommal rendezte meg a város 
vezetése július 14-én kora este, amikor is mintegy ezerötszáz bogrács alatt 
gyújtották meg a tüzet a Bács-Kiskun megyei városban. Nagy István ag-
rárminiszter az eseményen célként jelölte meg, hogy emelkedjen az orszá-
gos halfogyasztás átlaga. 

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

Lévai Ferenc: az akvakultúra az egyik leg-
perspektivikusabb ágazat

►

Tanácskoztak a főigazgatók  
és az attasék

A Dunától a Szinva  
patakig

Intenzív  
süllőtermelés

A Halászati Főigazgatók és Halászati 
Attasék kihelyezett ülésének célja, 
hogy félévenként egyszer, az EU 
Tanácsa soros elnökségét ellátó 
tagállam meghívására áttekintsék  
a legfontosabb feladatokat.

Egy tógazdaság látképe sokat 
elárul a gazdáról. Ahol a rend és 
a tisztaság a jellemző, ott a gazda 
fejében sincsenek mindenféle kósza  
gondolatok, hiszen az alkotó munka 
leköti a figyelmét, az energiáját.

Nancyben tartották meg 2018. június 
27-én a Diversifyfish projekt egyik 
záró rendezvényét, ahol a süllővel 
kapcsolatos, a projektben  
megszerzett új kutatási  
eredményeket mutatták be. 
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Az Európai Unió az egyik legnagyobb 
halfogyasztó. A világ legnagyobb im-
portőre az EU-28, ahol ráadásul a fajla-
gos értékesítési árak is nagyon magasak. 
Az EU nettó importőr, éves deficitje 
(mintegy 3,5 millió tonna/év) ugyan kis-
mértékben, de folyamatosan nő. A FAO 
2016. évi adatai szerint az Európai Unió 
tagállamai közül hazánk a harmadik leg-
nagyobb pontytermelő ország (13 ezer 
tonna). A tógazdaságban termelt ragado-
zó halak tekintetében (csuka, süllő, har-
csa) 2017-ben először az első helyen ál-
lunk a tagállamok között. A hazai tógaz-
dasági termelés bázisa 26 065 hektár tó-
terület. Tavaly 37 hektár új halastó léte-
sült, és 222 hektár tóterületet rekonst-
ruáltak.

Az elmúlt két évtizedben a hazai édes-
vízi halellátás kiegyenlítetté vált a keres-
kedelmi láncok térhódításának következ-
tében, így a fogyasztó egész évben hozzá-
jut a halhoz és egyéb haltermékekhez. A 
megtermelt étkezési hal 38-40 százaléka 
karácsonykor kerül a piacra. A hal-külke-

reskedelem a teljes mezőgazdasági- és 
élelmiszeripari külkereskedelem 0,98 szá-
zalékát tette ki, s a volumene meghaladta 
a 39 milliárd forintot, amelyből 7,7 milli-
árd forint az export érték, és 32,1 milliárd 
forint az import. Lévai Ferenc úgy össze-
gezte mondandóját, hogy a hazai akva-

kultúra fejlődési lehetősége elsősorban a 
humántőke javításában, a termeléshez 
szükséges erőforrások minőségi, és meny-
nyiségi megújulásában, a szerkezet-átala-
kításában, az innovációban, valamint a 
minőségi termék-előállításban rejlik.

MTI, hgy

Marketing tevékenység

►

A bolgár elnökség az ellenőrzési ren-
delettervezet előzetes vitáját 
tűzte napirendre, amelyet 2018. 

május 29-én fogadott el az Európai Bi-
zottság, majd a 2018. júniusi Mezőgaz-
dasági és Halászati Tanácsülésen, Lu-
xemburgban mutatták be a tagországok-
nak. A tervezet a halászati ellenőrzés te-
kintetében több rendelet felülvizsgálatát 
és a meglévő intézkedések naprakésszé 
tételét irányozza elő annak érdekében, 
hogy összhangba kerüljenek a megrefor-
mált Közös Halászati Politikával. A jog-
szabálytervezet arra is törekszik, hogy 
hatékonyan foglalkozzon a halászati 
adatokkal és a flottaellenőrzéssel kap-

csolatos jelenlegi és jövőbeli igényekkel. 
Kötelezettségként írja elő az elektroni-
kus iktatást a halászati naplók esetében 
és az azonnali adatszolgáltatást. Három 
fő rendeletből tevődik össze az új rende-
let: Ellenőrzési rendelet, IUU-rendelet, 
valamint az EFCA finanszírozásáról 
szóló rendelet.

A Bizottság elmondta, hogy nem néz-
hették tétlenül, hogy miközben a tengeri 
nagy halászat szigorú ellenőrzésre van 
kötelezve, közben a kis hajók, amelyek 
sokszor a legérzékenyebb fajokat zsák-
mányolják, nem jelentik a fogásokat. 
Első körben ezért regisztrációt írnának 
elő, és a fogások jelentését.

A tagországok ismertették legfonto-
sabb prioritásaikat. Egyhangúan támogat-
ták, hogy a jövőben a 12 méteresnél kisebb 
halászhajók esetében is legyen kötelező a 
regisztráció és a kirakodások elektronikus 
naplózása. Ugyanakkor a zömében kisüze-
mű és partmenti halászatot folytató tagor-
szágok túlzónak találják a zárt rendszerű 
tévéfelvételek (CCTV) kötelező alkalmazá-
sát a kirakodásoknál. Magyarország hoz-
zászólásában a halászati termékek behoza-
talának szigorú ellenőrzésének fenntartá-
sát szorgalmazta. Hozzászólásunkban el-
mondtuk, hogy támogatjuk a további egy-
szerűsítést, az adatbázisok közötti átjárha-
tóság biztosítását, valamint a teljes átlát-
hatóságot.

Az osztrák elnökség kihelyezett ülésé-
nek témája az új Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap (ETHA) rendelettervezete 
volt. A pénzügyi alapról szóló tervezetet, 
amely meghatározza a 2021–2027. közötti 
időszakban adható halászati és akvakultú-
ra-támogatásokat, 2018. június 12-én fo-
gadta el az Európai Bizottság, majd mutat-
ta be 2018. június 18-án a Mezőgazdasági 
és Halászati Tanács ülésén. A Bizottság el-
mondta, hogy a javaslat fontos lépéseket 
tett az egyszerűsítés irányába. A rendelet 
alapfilozófiája, hogy „mindent megenged, 
amit nem tilt”. Intézkedések helyett támo-
gatási területeket határoz meg, amelyek a 
Közös Halászati Politika (KHP) céljait 

Dr. Novics György, a MA-HAL örökös halfőző bajnoka adott jelt a tűzgyújtásra

Tanácskoztak a főigazgatók és az attasék
A halászati főigazgatók és halászati attasék kihelyezett ülésének célja, hogy 
félévenként egyszer, az EU Tanácsának soros elnökségét ellátó tagállam meg-
hívására áttekintsék a legfontosabb feladatokat, és beszámoljanak a számukra 
legfontosabb aktuális ügyekről és esetleges nehézségekről, amelyek az uniós ren-
deletek végrehajtása során jelentkeznek. A szokatlan szervezésből adódóan a két 
legutóbbi ülés gyors egymásutánban követte egymást, mivel a bolgárok az uni-
ós elnökségi időszakuk (2018. I. félév) legvégén (Burgasz, Bulgária, 2018. jú-
nius 21–23.), míg az osztrákok az elnökségi ciklusuk (2018. II. félév) legelején 
(Mondsee, Ausztria, 2018. július 2–4.) rendezték meg a találkozót. Magyaror-
szág képviseletében az üléseken Udvari Zsolt halászati főigazgató, főosztályvezető 
(Agrárminisztérium) és Dr. Réczey Gábor halászati főigazgató-helyettes, halásza-
ti attasé (Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unió mellett) vett részt.
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fedik le. A végrehajtást szintén az egysze-
rűsítés jellemzi. Nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek az éves beszámolókra és az előreha-
ladási jelentésekre.

João Aguiar Machado halászati főigazga-
tó (Európai Bizottság) kiemelte, hogy a Bi-
zottság továbbra is prioritásként kezeli az 
akvakultúra fejlesztését. Tekintettel arra, 
hogy az Európai Unió több mint 50%-ban 
behozatalra szorul halászati termékekből, 
szükség van az európai haltermelés és hal-
feldolgozás erősítésére.

A tagországok üdvözölték az ETHA ter-
vezett egyszerűsítését. Egyetértettek 
abban, hogy gyorsítani kell az adminiszt-
rációt, mert csak így gyorsítható a támoga-
tások eljuttatása a kedvezményezettek-
hez. Egyetértés volt abban is, hogy a Bi-
zottság által kötelezően bevezetésre java-
solt pénzügyi eszközöknek (financial inst-
ruments) továbbra is önkéntességen kell 
alapulniuk. Nem kötelezhetők a tagorszá-
gok arra, hogy az ETHA-keretből csak tá-
mogatott hiteleket nyújthassanak a beru-
házásoknak. Elsősorban a kelet-európai 
tagállamok érveltek azzal, hogy a kis- és 
középvállalkozásoknak továbbra is szüksé-
gük van tőkebevonásra. Az osztrák elnök-
ség szeretné, ha a rendelettervezettel az el-
nökségük alatt eljutnának a tagállami véle-
ményeket összesítő „bible” dokumentum 
összeállításáig, amelyből majd a román el-
nökség (2019. I. félév) feladata lesz a 
komp romisszumos tanácsi javaslat össze-
állítása.

A Bizottság szerint cél a stabilitás biz-
tosítása az elkövetkező hét éves ciklus 
során. A főigazgató úgy fogalmazott, hogy 
a rendelettervezet a továbbgondolása a je-
lenlegi rendszernek, nem pedig a forradal-
masítása. Elmondták, hogy a Közös Ren-
delkezésekről szóló rendelet (CPR) alá 7 
pénzügyi alap tartozik a jövőben – köztük 
a halászati alap –, amelyekre közösen ha-
tározzák meg a lehetőségeket és feltétele-
ket. Az ETHA vonatkozásában az eddigi 6 
európai uniós prioritásból 4 célt határoz-
tak meg:

– Támogatási területek – a rendelet cik-
kei nem határoznak meg előíró intézkedé-
seket, hanem bemutatják az egyes priori-
tások szerinti támogatási területeket, ru-
galmas keretet biztosítva a végrehajtáshoz.

– Nincsenek előre meghatározott intéz-
kedések vagy támogathatósági szabályok 
uniós szinten – a megosztott irányítás ke-
retében a tagállamok felelőssége saját 
programjuk kidolgozása, amelyben feltün-
tetik az ETHA-prioritások elérésének leg-
megfelelőbb eszközeit. A támogathatósági 
szabályokat a tagállamok rugalmasan ha-
tározhatják meg. A programjukban meg-
határozott különféle intézkedések támo-
gathatók az ETHA-ban és a közös rendel-

kezésekről szóló rendeletben megállapí-
tott szabályok értelmében, feltéve, hogy az 
intézkedések besorolhatók a támogatási 
területek valamelyikébe.

– Egyes területekre vonatkozó feltéte-
lek és korlátozások – össze kell állítani a tá-
mogatásra nem jogosult műveletek listá-
ját, hogy elkerülhetőek legyenek a halásza-
ti állományvédelem szempontjából káros 
következmények; ilyen lehet például a ha-
lászati kapacitás növelését célzó beruházá-
sok általános tilalma. Ezenkívül a ha-
lászflottákkal kapcsolatos beruházások és 
ellentételezések (a halászati tevékenysé-
gek végleges beszüntetése, a halászati te-
vékenységek rendkívüli szüneteltetése, 
hajó beszerzése, hajómotorcsere) szigorú-
an ahhoz a feltételhez lesznek kötve, hogy 
összhangban legyenek a KHP állományvé-
delmi célkitűzéseivel. Ez alapvető fontos-
ságú annak biztosításához, hogy a pénz-
ügyi támogatás ezeknek a célkitűzéseknek 
a teljesülését szolgálja.

– Eredménymutatók – az ETHA-támo-
gatás által elért eredmények értékelése 
mutatószámok alapján fog történni. A tag-
államok be fognak számolni a megállapí-
tott mérföldkövek és célok elérésében 
elért eredményekről, a Bizottság pedig a 
tagállamok éves teljesítményjelentései 
alapján el fogja végezni az éves teljesít-
ményértékelést, lehetővé téve a végrehaj-
tással kapcsolatos esetleges problémák 
korai észlelését és a korrekciós intézkedé-
seket. E célból létre fog jönni egy monitor-
ing- és értékelési keret.

Az egyszerűsítés vonatkozásában a kö-
vetkezőket emelhetjük ki:

– kevesebb és tisztább feltételrendszer;
– rugalmasság az EU-s alapok között;
– egyszerűbb programozás (rövid, lé-

nyegre törő programokat várnak a tagálla-
moktól), ezek a CPR mellékletében lesznek 
meghatározva; 

– egyszerűbb visszatérítés (nem szám-
lánként lesz a visszatérítés, hanem egy 
egyszerűbb módon, a teljesítés függvényé-
ben);

– egyszerűbb irányítás és ellenőrzés 
(nem lesz kijelölési audit, folytatható a 
meglévő akkreditáció);

– csökken a másodlagos jogszabályal-
kotás.

Magyarország a rendelettervezet vo-
natkozásában négy javaslatot tett:

– Legyen a rendelet szövegében is uta-
lás arra, hogy lehetőséget ad kompenzáció 
nyújtására a kevésbé jövedelmező, de fon-
tos természetmegőrzési funkciókat nyújtó 
területeknek (halastavak). Jelenleg ezt 
csak indoklásában említi a rendeletterve-
zet.

– Javasoltuk, hogy egyszerűsítse a Bi-
zottság a nemzeti stratégia és operatív 

program elfogadást, illetve az operatív 
program módosítását. A gyors végrehaj-
tásnak a változó kihívásokhoz való rugal-
mas alkalmazkodás a feltétele, amelyet 
nem lassíthat a Bizottság sok esetben ne-
hézkes és lassú adminisztrációja.

– Harmadik prioritásként csatlakoz-
tunk azokhoz a tagországokhoz, amelyek a 
pénzügyi eszközök önkéntes bevezetését 
támogatták.

– Végül javasoltuk, hogy az EU tudatos 
akvakultúra-fejlesztési politikája a pénz-
ügyi alap nevében is megjelenjen, így 
2021-től az Európai Tengerügyi, Halászati 
és Akvakultúra Alap elnevezést használjuk.

A tagállami prioritásokat az alábbiak-
ban foglalhatjuk össze:

– A pénzügyi eszközök bevezetése to-
vábbra se legyen kötelező a haltermelési és 
halfeldolgozási célú beruházások esetében. 
A tagállamok hangsúlyozták, hogy az ága-
zatnak szüksége van vissza nem térítendő 
támogatásokra, hogy megvalósíthassák az 
uniós célkitűzéseket az akvakultúra fej-
lesztésében.

– Továbbra is szükség van a kisüzemű 
és a part menti halászat támogatására.

– Az akvakultúra támogatását kiemel-
ten kell kezelni.

– Szükség van a flottamodernizáció-tá-
mogatás megtartására.

– További rugalmasságot kértek az ope-
ratív program elfogadásában és módosítá-
sában.

– A rendelet szövegében legyen utalás a 
jogszabály értelmezésére: minden, amit 
nem tiltanak, megengedett, így az exten-
zív halastavaknak adható kompenzáció is.

– A pénzügyi keret maradjon a jelenlegi 
formában.

– A költségektől független finanszíro-
zás legyen választható elem.

– Az adatgyűjtésre és a monitoringra ne 
legyen elkülönített összeg. A kisebb pénz-
ügyi kerettel rendelkező tagországoknak 
arányosan kevesebbet kelljen ellenőrzésre, 
adatgyűjtésre fordítania.

– A belvízi halászat támogatása jelenleg 
ki van zárva a rendeletből legyen támogat-
ható a jövőben.

Az Egyesült Királyság képviselője hoz-
zászólásában elmondta, hogy ez az utolsó 
informális Halászati Főigazgatói és Halá-
szatiattasé-találkozó, amelyen EU-tag-
ként részt vesznek. Elmondta, hogy vár-
hatóan a napokban publikálják a fehér 
könyvet, amelyben bemutatja a kiválást 
követő halászati politikájukat (megjegy-
zés: a fehér könyv 2018. július 4-én meg-
jelent: https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/ 
uploads/attachment_data/file/722074/
fisheries -wp-consult-document.pdf

Réczey gáboR – UdvaRI zsolT
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• Gyuri, régóta ismerjük egymást, 
de még korántsem avattál be abba, 
hogy mikortól datálódik a hallal való 
kapcsolatod?

– Aki gyerekként a Duna mellett nő fel, 
annak adódik lehetősége a hal megismeré-
sére, megszeretésére. Nyolcszáz méterre 
laktunk a Dunától (Érd a szülőváros), és 
érdekes módon nem a pecázás, hanem a 
halászat iránt volt mindig nagy az érdeklő-
désem. Hajnalban kimentünk a haverok-
kal, és néztük, ahogy az ercsi halászok az 
öreg hálót húzták, amit mi kicsiben pró-
báltunk utánozni. Érden folyik a Benta 
patak, itt volt a Húgyos-árok, amelyek kis 
vízfolyások voltak, de a Dunába folytak. 
Amikor a Dunában magas volt a vízállás, 
akkor sok hal feljött ezekbe a kis vízfolyá-
sokba, kárászok, keszegek, csíkok hihetet-
len mennyiségben jelentek meg. Érd hatá-
rában vezették a Barátság 2-kőolajvezeté-
ket Százhalombattától Budapest irányába, 
és átvágták a kis patakot, amelyből a víz az 
árokba folyt. Ebből az árokból összeszed-
tük a keszegeket, a csíkokat, és hazavittük 
a zsákmányt. Otthon volt egy kis kemen-
cénk, ahová a megpucolt halakat betettük 
megsülni, isteni lakoma volt. Szóval, már 
kisgyerekkorom óta van kapcsolatom a 
hallal.

• Nyilvánvaló, hogy a gyerekkori él-
mények meghatározták a további éle-
tedet, sőt, az életpályádat is. Vegyük 
sorba a tanulmányaidat…

– Bevallom, erdész szerettem volna 
lenni, mert Fekete István könyvei, törté-
netei – amelyeket rongyosra olvastam – 
rendkívül nagy hatással voltak rám. A 
nyolc osztály elvégzése után Szegedre je-
lentkeztem, ahol ötösre megírtam a felvé-
telit, de több mint hatvanan voltunk, akik 
aspiráltak a középiskolára, viszont csak 
harminc jelentkezőt vettek fel. Az érdi Vö-
rösmarty Mihály gimnáziumba azonban 
felvettek, mégpedig biológia-kémia tago-
zatra, ahol – azt kell mondanom, hogy 
nagy-nagy szerencsémre – egy hihetetlen 

jó tanárral találkoztam, Dr. Szerényi Gábor-
ral, akivel ma is tartom a kapcsolatot, és 
együtt vezetünk minden évben egy bioló-
giai tábort. A gimnáziumban további lehe-
tőséget kaptam, és az akvarisztika mellett 
a botanika, az entomológia (rovartan) is-
mereteivel is megfertőződtem. Csináltam 
egy állatházat. Volt egy mérlegszoba, ahol 
a mérlegeken kívül egy rossz akvárium is 
porosodott. Kérdeztem az osztályfőnök-
nőmet, hogy rendbe tehetem-e az akváriu-
mot, amire engedélyt kaptam. Nagyon 
meglepődött, amikor másnapra elkészül-
tem. Az ő férje Szerényi Gábor, akitől en-
gedélyt kértem, hogy az otthon összegyűj-
tött állatokat (erdei és vízi siklók, gőték, 
békák, stb.) elhelyezhessem ebben a mér-
legszobában, s így népesítettem be az ál-
latházat. Ekkor indult a biológiai tábor is, 
amelyet a mai napig megtartunk.

• Merre vetted az irányt az érettsé-
gi után?

– Hát, Gödöllőnek. Felvételiztem az ag-
ráregyetemre, az írásbelin matek, biológia, 
kémia tantárgyakból kellett megfelelni, 
míg a szóbelin olyan tételeket húztam, 
amelyek a kedvenc témáim voltak, így „le-
hengereltem” Lencsés professzort. Azt 
mondhatom, hogy az egyetemi évek a 
gimnáziumiakhoz hasonló módon teltek, 
igen jó kapcsolatok alakultak ki tanár és 
diák között is. Egyetemistaként elmentem 
a TEHAG-ba, ahol Horváth László tanár úr 
fogadott, és megegyeztünk, hogy október 
első hetében találkozunk. Ez 1977-ban 
volt. A megbeszélt időpontot viszont le-
késtem, mert Érdről nem volt könnyű tö-
megközlekedéssel átmenni Százhalombat-
tára. Horváth tanár úr azzal fogadott, 
hogy a halas témák (TDK-ra) már elfogy-
tak. Addig erősködtem, amíg azt nem 
mondta, hogy tudja mit, a tógazdaságban 
nagy probléma a kecskebéka, meg kellene 
oldani az irtását, lehet ez a TDK-dolgoza-
tának a témája. Segítséget viszont nem 
kaptam senkitől, így magam terveztem el 
a kísérletet. A kecskebékának egyébként 

nagy keletje volt az orvosi laboratóriu-
mokban, s a gasztronómiában is. Megpró-
báltam szaporítani a békákat, ami azért 
nem volt egyszerű, mert novembert ír-
tunk. De karácsonyra sikerült a szaporítás, 
s innen indult a kísérlet. A mesterséges 
szaporítás olyan eredmény volt, amivel a 
szakirodalomban sem találkoztak még, 
mert mindenhol természetes úton szapo-
rodó békák lerakott petéit gyűjtötték be. 
Ebből megírtam a TDK-dolgozatot, amiből 
még tudományos vita is kerekedett. De a 
békakutatás abbamaradt. A diplomadolgo-
zathoz már kaptam halas témát, takarmá-
nyozással kapcsolatos kondíciófaktort 
számoltam ki amurnál, pontynál, busánál. 
A diplomát 1982-ben szereztem meg. 
Akkor még volt álláshirdetés az egyete-
men, de én akkor már elhatároztam, hogy 
a hal, a béka mellett maradok.

• Hogyan kerültél Lillafüredre?
– Ágival a gimnáziumban ismerkedtem 

meg, a biológiai szakon, majd ő Kaposvár-
ra, én Gödöllőre jártam. Egy tanfolyam 
miatt Miskolcra kellett jönnie, én meg utá-
najöttem, mert 1982 márciusában össze-
házasodtunk. Nem volt hol laknom, egy 
sátrat vertem fel a kempingben, s innen 
jártam körbe a megye halas cégeit. Utolsó 
nap értem ide Lillafüredre, ahol Grassalko-
vics Tibor fogadott. Itt a telepen még disz-
nókat neveltek, szegény Vásárhelyi István 
– aki 1968-ban meghalt – forgott volna a 
sírjában, ha meglátta volna a telepet. 
Varga László igazgatóval – miután az elő-
döm fél évvel később nyugdíjba ment – si-
került megegyeznem, felvett a telephez, 
így 1982. július 15-én munkába álltam. 
Nem untatnálak a részletekkel, több albér-
letet szenvedtünk végig, s egy év után kap-
tunk egy erdészházat, ahol végre kulturál-
tabb körülmények között élhettünk. Ide a 
telepre akkoriban csak a pártvezetők, kor-
mánytagok járhattak, de nem is nagyon le-
hetett a teleppel dicsekedni, mert kataszt-
rofális helyzetet örököltünk. Kicsit fekete 
bárányként kezelték Lillafüredet, ami Vá-
sárhelyinek volt „köszönhető”, mert ő, ha 
problémája volt, nem válogatta meg a sza-
vait senkivel szemben. Egy szó, mint száz, 
a telepen gyenge volt a halállomány, igen 
rossz volt a megmaradás (százezer ivadék-
ból 6200 maradt csak meg), a halak kicsik 
voltak, nem nőttek. Ma egy medencében 
van százezer ivadék, amelyekből 70-75 
ezer megmarad. 

• Értettél már akkor a pisztráng te-
nyésztéséhez?

– Nem, de én könyvmániás vagyok, így 
beiratkoztam a könyvtárba, és elolvastam 

Portré

A Dunától a Szinva patakig
Egy tógazdaság látképe sokat elárul a gazdáról. Ahol rend és tisztaság a jellemző, 
ott a gazda fejében sincsenek mindenféle kósza gondolatok, hiszen az alkotó mun-
ka leköti a figyelmét, az energiáját. A hazai halászati ágazatban több jó példá-
val is szolgálhatunk. Az egyik a Lillafüredi Pisztrángtelep, ahol legutóbb Sziráki 
Bencével, a MA-HAL ügyvezető igazgatójával és Szabó-Széles Ivettel, a Minőségi 
Magyar Hal Védjegyiroda vezetőjével jártunk, és rendhagyó, mondhatni időuta-
zásnak beillő beszélgetést folytattunk Hoitsy Györggyel, a telep vezetőjével, ügy-
vezetőjével. A múltidézésbe a feleség, Rieger Ágnes is besegített, hiszen a házaspár 
együtt, közös munkával alakította ki a pisztrángtelep jelenlegi arculatát.
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Vásárhelyi könyvét, amely abban az idő-
ben az egyetlen elérhető szakirodalmi for-
rás volt. Több dolog is szemet szúrt, ezért 
kísérleteket állítottam be. Lépésről lépés-
re haladtunk előre, és két év alatt hétsze-
resére tudtuk növelni a termelést (1,7 ton-
náról 10 tonna fölé mentünk). Ma már 
58-60 tonnánál tartunk. Az idei év na-
gyon jól indult, reményeim szerint meg-
haladjuk a 60 tonnát is.

• Az elmúlt 36 évben alaposan meg-
tanultad a pisztráng termelését. Mi-
lyen buktatói vannak a termelésnek? 
És hol látod a kitörési pontot?

– Szerintem mindig a halak mutatják 
meg, hogy hol hibáztunk. Azt tapaszta-
lom, hogy sokan akarnak pisztrángot te-
nyészteni, nincs olyan év, amikor ne jönne 
három-négy ember tanácsért. Mindenki-
nek azt mondom, hogy jó víz kell hozzá, 
amiben nincs nitrát, nitrit, kloridion, és 
ha 14–18 Celsius-fok fölé nem nagyon 
melegszik a víz, akkor az biztosan jó a 
pisztrángnak, mert 16 fokon még lehet 
termelni. A világon mindenhol termelik a 
pisztrángot, ehhez már kiforrott intenzív 
technológiák is rendelkezésre állnak. Kér-
dezted a kitörési pontot. Ma már a házi-
asszonyok nem szeretnek a hallal bíbelőd-
ni, ezért a feldolgozást mondanám a leg-
jobb fejlesztési iránynak. Minél feldolgo-
zottabban kell a terméket a fogyasztónak 
tálalni, és már nem elég, ha csak kibelezik 
a halat, kifilézni, pácolni, füstölni is érde-
mes.

• Mennyire tudsz stabilan termel-
ni? Kérdezem ezt azért, mert az el-
múlt évtizedben két nagy árvízzel is 
meg kellett küzdened, de volt, hogy 
kevés vizet adott a patak.

– Való igaz, hogy a termelés stabilitása 
nagyban függ az időjárástól. Ha van csa-
padék, akkor van vizünk, ha nincs hó, 
akkor nincs elég víz a termeléshez, nem 
tudom etetni a halakat, kevés az oxigén. A 
stabilitás érdekében építettük meg a recir-
kulációs rendszerünket, mert ugyan azt a 
vizet vissza tudom forgatni. Jelenleg öt-
ször-hétszer forgatom meg a vizet, míg 
korábban, amíg nem volt a recirk, naponta 
egyszer cserélődött le a víz. A telepen még 
lehet fejleszteni, de már közel járunk a 
csúcshoz. Elvünk ugyanis, hogy minden 
évben fejlesztünk. Nehéz volna most ki-
számolni, hogy mennyi pénzt forgattunk 
vissza a telep fejlesztésébe, szerintem 
több százmillió forintot elköltöttünk már.

• Nemcsak termeled a halat, hanem 
sütve, pácolva, füstölve el is adod. Jó 
beruházás volt Mályinkán a feldolgo-
zó megépítése, ahol pisztrángot is 
termelsz.

– Ma már 140-150 fő le tud ülni itt a te-
lepen, és jóízűen meg tudnak ebédelni. A 

termelésünk 60-65 százalékát helyben ér-
tékesítjük, mivel húsvéttól október 23-ig 
vagyunk nyitva a nagyközönség előtt. Az 
erdei halsütödénket már jól ismerik, igen 
sok a visszatérő vendégünk, s aki evett, az 
általában viszi is a füstölt, pácolt terméke-
inket. S ha már a piacról kérdeztél, a ter-
melésünk 20-25 százalékát a környező ét-
termeknek adjuk el, és 10-12 százalék 
kerül horgászvizekbe.

• Elmúltál hatvan. Mi a helyzet az 
utódlással?

– Jómagam és a családom is itt képzeli 
el a jövőjét. A lányom most tanul Gödöllőn, 
és ha minden kötél szakad, a fiam is be tud 
segíteni, ő most állatorvosként a Budapes-

ti Állatkertben dolgozik. A lányom gyer-
mekkora óta mondja, hogy olyan halas 
szakember akarok lenni, mint te. Van is ér-
zéke hozzá, itt nőtt fel. A fiam, Marci is 
azért jó halas állatorvos, mert itt a gyakor-
latban látta, tapasztalta a problémák meg-
oldásait. Nos, a több lábon állás nagy biz-
tosíték. Az egyik, hogy a mályinkai feldol-
gozó mellett egy 1400 négyzetméteres 
tóban tudok termelni még. Illetve – s ez a 
legújabb projektünk – építettünk egy ét-
termet, mivel azt tanultam, hogy minél fel-
dolgozottabb a termék, annál könnyebb el-
adni. Erre a célra pedig a legjobb az étte-
rem, ahol a vendéget változatos halas éte-
lekkel szolgáljuk ki. Az étterem elkészült, 
az engedélyek beszerzése folyamatban 
van, várhatóan nyáron megnyitjuk a kaput.

• Tíz évig voltál a megye halászati 
felügyelője. Szeretted-e ezt a mun-
kát?

– Nem vagyok a papír embere, mindig 
is szerettem a vízben, a víz mellett dolgoz-
ni. Az elődömet nyugdíjazták, feladtak egy 
hirdetést, hogy halászati felügyelőt keres-
nek. Balogh Jóska felhívott, hogy vállaljam 
el, mondtam, hogy nem. Aztán Horváth 
professzor is erre ösztökélt, mígnem fel-
hívtam Pintér Károlyt, aki az FM-ben 
főosztályvezető volt, és hozzá tartoztak a 

halászati felügyelők. Ő is jó ötletnek tar-
totta, ha elvállalnám a feladatot. Végül a 
megyei hivatal vezetője hívott fel, hogy 
menjek be elbeszélgetni. Heten jelentkez-
tünk, engem választottak. 1997. decem-
ber elsejével kezdtem a hivatali munkát, 
mit ne mondjak, a papírhegyek ellepték az 
asztalt, s a szekrényekben sem volt rend. 
Összesen 147 ügyiratot kellett feldolgozni 
a jogászok segítségével, amit két hét alatt 
el is végeztem. Az elején élveztem a mun-
kát, Borsod megye vízben az egyik leggaz-
dagabb régiója az országnak, így felmér-
tük a víztesteket, térképeket készítettünk, 
és kezdtem mindent rendbe tenni. Másfél 
év alatt minden papírt elkészítettünk, 

három nagy szekrényt töltöttünk meg ak-
tákkal. A terepen sok tapasztalatot szerez-
tem, változatos haltelepítéseket végez-
tünk. De változtak a rendeletek, a törvény, 
egy csomó szakhatósági feladatot elvettek 
tőlünk, felügyelőktől, és nem maradt más, 
mint a rapsicok büntetése. Ez pedig már 
nem volt vonzó a számomra.

• Még sok mindenről kellene be-
szélnünk, például a kopjafa-emlék-
parkodról, a publikációidról, de vége-
zetül a kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségedről szeretném, ha beszélnénk.

– A kutatás-fejlesztés mindig is szív-
ügyem volt, folyamatosan részt veszek 
ilyen projektekben. Főként a gödöllői 
egyetemmel közösen végzett kutatásokról 
szólhatnék, most zártunk le egy pályáza-
tot, ebben négy témakörben volt felada-
tom. Három OMÉK-díjat nyertünk a kü-
lönböző fejlesztésekkel, füstölt pisztráng-
gal, a borsos pisztrángfilénkkel és a pástét-
ommal nyertünk. Kutatjuk a sebes piszt-
ráng dunai vérvonalának a visszakereszte-
zését, nyolc éve folyik ez a munka, ugyan-
csak a Szent István Egyetemmel. És meg-
említeném az őssejt-beültetési kutatási 
projektet is, amelyet az egyetem égisze 
alatt végeznek nálunk.

HAJTuN GyörGy 
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Hoitsy György, Szabó-Széles Ivett és Sziráki Bence
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Az Agrárminisztérium „Haltermelők 
és halfeldolgozók védjegyhasználati 
jogosultság megszerzésének 
támogatása 2018.” című nyílt pályázati 
felhívása

Hazai fogyasztói felmérések alapján a halfo-
gyasztás növelésének egyik legfontosabb kihívá-
sa a haltermékek iránti fogyasztói bizalom növe-
lése. A hal- és haltermékvédjegyek használata a 
fogyasztók számára garantálja a termék eredetét 
és a megbízható, ingadozásmentes minőséget. A 
haltermelők és a halfeldolgozók a védjegyek 
használatával a minőségi hazai halhús termékek 
népszerűsítése mellett a hazai halhúsból készült 
termékek irányába orientálhatják a fogyasztó-
kat. A kiváló minőségű haltermékek jelenlegi 
termékkínálaton belül történő megkülönbözte-
tése és kiemelése minőségi garanciát jelent a fo-
gyasztók számára.

A pályázat tárgya
A támogatás kizárólag védjegyhasználati jogosult-
ság (pl. Minőségi Magyar Hal, Magyar Termék, 
Kiváló Magyar Élelmiszer, HÍR-védjegy) meg-
szerzéséhez használható fel.

A támogatás formája, mértéke és a finan-
szírozás módja
A támogatási jogviszony az Agrárminisztérium 
és a kedvezményezett pályázó között jön létre 
támogatási szerződés formájában. A pályázók 
részére a megítélt támogatás a támogatási szer-
ződésben rögzített módon történik utófinanszí-
rozással, egy összegben.

A támogatott tevékenységhez a támogatáson 
felüli saját forrás biztosítása nem feltétel. A tá-
mogatás intenzitása: 100%, amennyiben a Bírá-
ló Bizottság nem tesz más javaslatot. 

A legkisebb pályázható támogatási összeg 
150 000 Ft, a legnagyobb pályázható összeg 
1 000 000 Ft. Pénzügyileg teljesített számlák 
alapján számolhat el a pályázó a támogatási 
szerződésben meghatározott összeg mértékéig.

Elszámolható költségek
Kizárólag a pályázónak a védjegyhasználati jo-
gosultság megszerzéséhez kapcsolódó tanúsítási 
eljárás során felmerülő, számlával igazolt audi-
tori díjköltségei és laborvizsgálat-költségei ré-
szesülhetnek támogatásban.

Pályázatok benyújtásának határideje
2018. július 5-től folyamatos a 10 000 000 Ft-os 
támogatási keret felhasználásáig, de legkésőbb 
2018. október 15-ig.

A pályázati felhívás és pályázati dokumentá-
ció letölthető a http://www.kormany.hu/hu/
dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse 
linkről.

Kosáros Tünde, Lengyel Péter, 
udvari Zsolt

Agrárminisztérium Horgászati 
és Halgazdálkodási Főosztály
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ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

SIKERESEN ZÁRULT A MAHOP-3-1.1.1-16-2016-00001AZONOSÍTÓSZÁMÚ 
PÁLYÁZAT KERETÉBEN AZ „ADATGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADA-
TOK ELLÁTÁSA”CÍMŰ PROJEKT.

Sikeresen zárult az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
támogatási rendszerének MAHOP-3.1-2016, „Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és (2) be-
kezdésében előírtak szerint meghatározott és az 199/2008/EK rendeletben továbbpontosított 
adatgyűjtés, adatkezelés és felhasználás támogatása” című, MAHOP-3-1.1.1-16-2016-00001azo-
nosítószámú kiemelt projektje. A projektbruttó 135M Ft vissza nem térítendő támogatás segít-
ségével valósult meg.

A MAHOP-3-1.1.1-16-2016-00001 azonosító számú „Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és (2) be-
kezdésében előírtak szerint meghatározott és az 199/2008/EK rendeletben tovább pontosított adatgyűj-
tés, adatkezelés és felhasználás támogatása” (továbbiakban: „2014–2018 időszak DCF-adatainak gyűj-
tését, kezelését fejlesztő feladatok”) című kiemelt projekt keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

• Az Éves Adatgyűjtési Terv módszertanának kidolgozása, valamint az ehhez kapcsolódó 2017. évi 
„ Éves Jelentés” elkészítése. A terv tartalmazza a tagállami adatgyűjtési rendszer teljes leírását, a gyűj-
tött adatok körét, az adatgyűjtés idejét és a gyűjtött adatok értékelését.

• A halfeldolgozó üzemek termelési viszonyainak felmérése során elemzésre kerültek a beruházá-
sok és pénzügyimutatóik, végül elkészült a termelési viszonyokat bemutató dokumentum, amely a hal-
feldolgozó, az átcsomagoló és a halkereskedelemmel foglalkozó vállalkozások jelenlegi helyzetét, fő 
problémáikat és a fejlődésüket gátló tényezőket ismerteti. A feladathoz kapcsolódott a halfeldolgozók 
komplex adatszolgáltatási rendszerének kialakítása is. 

• A MAHOP indikátorait felölelő feladat keretében meghatározásra kerültek a MAHOP-hoz kapcso-
lódó indikátorok és segédmutatók, melyek alapján elkészültek a MAHOP-felhívásokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási kötelezettségek listái. A 2016. és 2017. évi termelői halárak is begyűjtésre kerültek.

• Az akvakultúra termékek külkereskedelmi forgalmának elemzése a 2007–2015 és a 2016–2017 
közötti időszakra teljesült.

• A tógazdasági haltermelés jövedelemtermelő képessége felmérésének megalapozásához elké-
szült a haltermelés jövedelemtermelő képességének felmérését biztosító kérdőív és a mintaüzemek 
kiválasztási módszertanának leírása, valamint az alapsokaság meghatározása. 

• A kereskedelmi láncok hazai halár képzési politikájának láthatóvá tétele érdekében havi bontás-
ban gyűjtésre kerültek a főbb haltermékek fogyasztói árai a főbb kereskedelmi láncoknál és vidéki 
halas piacokon a 2016. és 2017. évekre. 

• A termelt halakra vonatkozóan korosztályonként prognózisok kerültek felállításra a következő évi 
bruttó hazai termelés várható alakulásáról, így az előrejelzésből látható, hogy túltermelés vagy hiány 
keletkezik-e majd.

• A természetes vízi halászat megszüntetése és az ennek következtében átalakult „vízi kezelés” 
vizsgálatára kidolgozásra került egy kérdőív, amelynek segítségével majd a projekt folytatásában meg-
valósul az adatgyűjtés és az elemzés.

• Kidolgozásra került az „új halfogyasztás” számítási módszertana, amely beépült a hazai gyakor-
latba, és ez alapján folyamatos az adatszolgáltatás a KSH felé is.

• A DCF adatgyűjtési keretrendszer (ASIR) fejlesztésének keretében megvalósult az akvakultúra 
szektor termelési adatainak egységes kezelése, különböző szintű lekérdezhetősége, valamint kiépült 
egy olyan informatikai adatbázis, amely lehetővé teszi a hazai, az uniós, de akár a nemzetközi adat-
szolgáltatási kötelezettségeknek (FAO, Eurostat, FEAP stb.) valómegfelelést is. 

• A halfeldolgozó üzemek feldolgozási alapanyaga származási helyének felmérése során kapott in-
formációk és eredmények elősegítik a halfogyasztás mérését, továbbá alapul szolgálnak a rendszeres 
nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez. 

• A DCF-feladatok végrehajtása, valamint eredményeinek bemutatása és értékelése céljából szak-
értői ülésekre, adatgyűjtéssel kapcsolatos rendezvényekre került sor,az adatgyűjtési szakértők tovább-
képzése céljából pedig oktatások szervezése valósult meg.

A „2014–2018 időszak DCF-adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” című kiemelt projekt 
– az adatgyűjtés területéhez kapcsolódóan elfogadott szabályokkal összhangban – hozzájárult az Eu-
rópai Unió akvakultúra szektorát jellemző társadalmi-gazdasági adatok összegyűjtéséhez, kezelésé-
hez és a végfelhasználók számára történő nyilvánosságra hozatalához. A „2014–2018 időszak 
DCF-adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” kiemelt projekt további célja volt támogatni a 
tudományos ismeretek gyarapítását és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és 
kezelésének fejlesztését, továbbá megoldással kívánt szolgálni az adatszolgáltatók teljes körű eléré-
séhez, valamint az akvakultúra szektorban véghezvitt adatbekérések növeléséhez, hozzájárulva a 
fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET
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„Kapj rá!” kampány programjai

A „Kapj rá!” kampány és a kampány 
faháza sem hiányozhatott az idén 
40 éves fennállását ünneplő Tisza-

füredi Halas Napokról 2018. július 6–8. 
között. A csodálatos Tisza-tó számos 
édesvízi halfaj otthona, és a halételek sze-
relmesei is ízletes fogásokat találhatnak a 
tóparti éttermekben. A Tisza-tó fővárosa, 
Tiszafüred a jubileumi fesztivál alkalmá-
ból három napon keresztül várta a látoga-
tókat. A színpadon a magyar könnyűzene 
színe-java – például a Wellhello, a Pataky 
Művek, a Tankcsapda és a Cozombolis – 
szórakoztatta a közönséget, és természe-
tesen ízletes halételekből sem volt hiány.

Halas kóstolóval, receptes kiadványokkal 
és gyermekfoglalkoztatóval várta az érdek-
lődőket a „Kapj rá!” faháza Tiszafüreden, a 
negyvenedik, jubileumát ünneplő Halas Na-
pokon. A halételek szerelmesei többek kö-
zött füstölt afrikaiharcsa-filét és füstölt 
pisztrángfilét kóstolhattak zöldségekkel és 
mártásokkal a standon, amely a fesztivál 
központi helyén, a Halas téren fogadta a lá-
togatókat. A kampány marketingpromóció-
ját a MAHOP Irányító Hatóság megbízásá-
ból megvalósító Agrármarketing Centrum a 
nyár folyamán több belföldi rendezvényen 
és fesztiválon is szervez megjelenést. 

A „Kapj rá!” kampányról
A hazai halfogyasztás növelése az elsődle-
ges célja az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap (ETHA) és Magyarország társfinanszí-
rozásával megvalósuló „Kapj rá!” kampány-
nak. A kampány weboldalán, a www.kapjra.
hu oldalon a látogatók információs anyago-
kat, receptgyűjteményeket és konyhatech-
nológiai írásokat találnak, amelyek segíthe-
tik eligazodásukat a halgasztronómia vilá-
gában. A kampány egyszerre igyekszik fel-
hívni a figyelmet az egészséges életmód és 
a tudatos táplálkozás fontosságára, vala-
mint a fogyasztók számára is megmutatni 
a halételek sokféleségét és változatos ízvilá-
gát. Az Európai Unió 2006-ban döntött 
úgy, hogy a halászati támogatásokat levá-
lasztja az agrártámogatási rendszerről, és 
így hívta életre a 2007–2013-as programo-
zási időszakra az Európai Halászati Alapot. 

A „Kapj rá!” roadshow további 2018-as ál-
lomásai:

•  Sziget Fesztivál, Budapest, Óbudai-szi-
get, augusztus 8–15.

•  VI. Szarvasi Horgász és Halas Gasztro-
nómiai Napok, Szarvas, augusztus 3–4.

•  Fonyódi Harcsafesztivál, Fonyód, au-
gusztus 24–25.

•  Szegedi Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, 
Szeged, augusztus 31–szeptember 2.

•  Györöki Szüret és Halfőző fesztivál, 
Balatongyörök, szeptember 1. 

•  Mahal halfőző verseny, Tiszafüred, 
szeptember 1. 

Immár az ötödik „halas” eredetjelző 
bejegyzése iránti kérelemként benyúj-
tásra került a „Hortobágyi ponty” ter-

mékleírása az Agrárminisztérium Eredet-
védelmi Főosztályára. A termékleírást a 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. készítette, 
ugyanakkor minden, a dokumentumban 
szereplő technológiával, a meghatározott 
földrajzi területen előállított, nyilvántar-
tott hortobágyi ponty tájfajtából szárma-
zó pontyra alkalmazható. A termékleírás 
szerint a „Hortobágyi ponty” húsa sajátos 
ízvilágú, idegen íztől mentes, nem zsíros, 
vöröses színű, ami a tartástechnológiá-
nak és a meghatározott földrajzi terület 
adottságainak köszönhető. A „Horto-
bágyi ponty” megnevezés kétéves üzem-
ben előállított 1,5-2 kg, illetve hároméves 
üzemben előállított 2-3,5 kg egyedsúlyú 

pontyokra alkalmazható.A kérelmet 
2018. június 27-én megtárgyalta az Ere-
detvédelmi Munkacsoport, ahol a tagok − 
az elhangzott észrevételek átvezetése 
után − alkalmasnak találták azt az Eredet-
védelmi Tanács elé való terjesztésre. 
Amennyiben a magasabb szakmai grémi-
um is elfogadja a termékleírást, akkor a 
két hónapos nemzeti kifogásolási sza-
kaszt követően a kérelem alapján készült 
egységes dokumentum beküldésre kerül 
az Európai Bizottsághoz, megkezdve az 
uniós vizsgálati szakaszt. Pozitív fogadta-
tás esetén leghamarább 2019 elejére vár-
ható a „Hortobágyi ponty” oltalom alatt 
álló földrajzi jelzés hivatalos bejegyzése.

JuHáSZ PÉTEr, udVAri ZSoLT
Agrárminisztérium Horgászati 

és Halgazdálkodási Főosztály

A vasárnap este tartott záróünnepség-
gel és fogadással június 24-én hivata-
losan is befejeződött Szegeden a XXX-

VIII. Klubcsapat-világbajnokság, ahol a 
Maty-éren, az Olimpiai Sportközpont terü-
letén kialakított mintegy 2 km hosszú ver-
senypályán huszonnyolc ország klubcsapatai 
küzdöttek meg a világbajnoki címért. Ma-

gyarországot a Hungarian Colmic Team (Ha-
rangozó Péter csapatkapitány, Péntek Zsolt 
edző, Kökény József, Nagy Benedek, Nagy 
Krisztián, Ujszászi Richárd, ifj. Varga József) 
képviselte, s a második versenynapon jelen-
tőset javítva végül a közvetlen élmezőnyben, 
az ötödik helyen végzett a csapat. 

A MoHoSZ ELNöKSÉGE 

Nancyban tartották meg 2018. júni-
us 27-én a Diversifyfish projekt 
egyik zárórendezvényét, ahol a sül-

lővel kapcsolatos, a projektben megszer-
zett új kutatási eredményeket mutatták be. 
A zárórendezvényt a konzorciumvezető 
Loraine Egyetem szervezte, melynek Pascal 
Fontaine az irányítója. A rendezvényre a 
MA-HAL mint konzorciumi tag 3 főt dele-
gált: Uros Ljubobratovic (HAKI), Varjú-Ko-
vács Milán (Győri Előre Htsz.), Horváth Zol-
tán (H & H Carpio Halászati Kft.).

Az előadások a Diversify projekt bemu-
tatásával indultak, majd sorrendben vé-
gighaladtak a süllőpopulációk genetikai 
vizsgálatán, a kontrollált szezonon kívüli 
szaporítási lehetőségeken, az elvégzett 
marketingvizsgálat ismertetésén, a lár-
vaneveléssel kapcsolatos vizsgálatok be-
mutatásán, mind környezeti, mind takar-
mányozástani szempontból. A rendezvé-
nyen előkerült az egészségügy témája, a 
tavi előnevelt tápra szoktatás, illetve a hal-
kezelési technikák hatása a süllő immun-
rendszerére és fiziológiájára.

Összegezve elmondható, hogy a kuta-
tási eredmények egy része új tudással gaz-
dagította az iparágat. Az előadások végén 
említett egyik fő probléma, hogy az iva-
dék ellátás még mindig nehézkes, és nem 
stabil. Sajnos, a telepek ivadékutánpótlá-
sa még mindig drága és időszakos, így ne-
hezítve a termelést. A piaci haltermelők 
az alacsony árra, illetve a magas termelési 
költségekre panaszkodott. 

A kint tapasztaltak alapján úgy érez-
tük, hogy a magyar tápos süllőiva-
dék-termelés bőven tart a vázolt nyu-
gat-európai termelési szinten, hiszen 
lárvanevelésben már ennél jobb eredmé-
nyeket is fel tudtunk mutatni. Az ágaza-
tot gátolja, hogy Nyugat-Európához ké-
pest kevesebb anyagi erővel, szakképzett 
munkaerővel, illetve infrastruktúrával 
rendelkezünk. További gond, hogy itt-
hon kicsi az érdeklődés az intenzív süllő-
termelés iránt. (Minden előadás anyaga 
megtalálható a következő weboldalon: 
www.diversifyfish.eu).

H. Z.

Elkészült a „Hortobágyi ponty” oltalom alatt álló földrajzi 
jelzés (OFJ) bejegyzése iránti kérelem

Sikeres rendezés Szegeden, a klubcsapat-világbajnokságon

Intenzív süllőtermelés




