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Új év, új feladatokkal

– Ami a „terméseredményeket” illeti, kö-
zepes eredményről adhatok számot. Az 
elmúlt év nagyon jól indult, korán felme-
legedtek a tavak vizei, de a nyár köze-
pén-végén bekövetkezett aszály miatt a 
dunántúli völgyzáró gátas tórendszerek 
vízgondokkal küzdöttek. Ezért sem volt 
kiugróan jó eredménye az ágazatnak.

• Az érdekképviseleti tevékenység 
jobb eredményekkel büszkélkedhet…

– Való igaz, nagyon sok területen előre 
tudtunk lépni. Hogy csak a legfontosabba-
kat említsem: eredményes marketingmun-
kát folytattunk, sikeresen vettünk részt a 
halfőző versenyeken és sokféle rendezvé-
nyen népszerűsítettük a halat. Komoly 
lobbizással – a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarával karöltve – elértük a vízszolgál-
tatási díjak csökkentését. Ez sem volt 
könnyű küzdelem, hiszen a tárcaközi 
egyeztetésen az összes érintett minisztéri-
um támogatását meg kellett nyerni. Örü-
lünk neki, hogy az országgyűlés elfogadta 
az általunk is szorgalmazott javaslatot, mi-
szerint a szolgáltatásért mindenütt egysé-
ges vízdíjat kelljen fizetni, mégpedig hek-
táronként 1500 forintot. Ebben a ciklus-
ban az öntözés is kiemelt támogatásban 
részesül. Azt gondolom, hogy az öntöző-
víz, összességében a mezőgazdasági víz-
szolgáltatás és annak elérhető ára mind a 
növénytermesztés, mind a halászat to-
vábbfejlesztéséhez hozzájárul. Érdekkép-
viseleti munkánk középpontjában az áll, 
hogy minél könnyebbé, minél jobbá te-
gyük a tagság gazdálkodási környezetét.

• Hogyan sike-
rült elérni ezeket 
az eredményeket?

– Úgy, hogy igen 
jó kapcsolatrend-
szert építettünk ki a 
döntéshozókkal, a 
hatóságokkal, így az 
Agrárminisztérium-
mal, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kama-
rával, a NÉBIH-hel, 
és végül, de nem 
utolsó sorban a Ma-
gyar Országos Hor-
gász Szövetséggel. A 
MOHOSZ-szal a kü-
lönleges jogállású 
tagokon keresztül is 
tartjuk a kapcsolatot, de főleg a közös el-
nökségi üléseken egyeztetjük a közös ten-
nivalóinkat. Stratégiai együttműködésünk 
lényege, hogy olyan halfajokat termeljünk, 
amelyekre a természetes horgászvizekben 
szükség van. A haltermelőknek ugyanis a 
horgászegyesületek a legnagyobb hazai 
vevői, hiszen a félmilliós horgásztársada-
lom maximális kiszolgálása alapvető felada-
tunk. Tudomásul vettük, hogy a pontycent-
rikus haltermelésen változtatnunk kell, és a 
ponty mellett keszegféléket, ragadozó hala-
kat és más olyan halfajokat kell termel-
nünk, amelyek nemcsak a húshorgászok ér-
dekeit, hanem a kulturált szórakozást is 
szolgálják. Gondolok itt a nagytestű halak 
bojlis horgászatára, a ragadozó halakra 

(harcsa, csuka, süllő stb.), a tokfélékre és a 
keszegfélékre is.

• Mennyire rendeződik át a tógazda-
ságok termelési szerkezete?

– Ma még a ponty teszi ki termelésünk 
60-65 százalékát. De nem úgy kell változ-
tatnunk a termelési szerkezeten, hogy ke-
vesebb pontyot termelünk, hanem úgy, 
hogy a többi említett halfajból többet állí-

tunk elő. A ponty-
termelés aránya 
így is csökken. 
Egyébként változ-
tatásra ösztönöz 
minden halterme-
lőt az is, hogy a 
termelés jövedel-
mezősége ala-
csony, alig éri el a 
4 százalékot. Jó-
magam a Tógazda 
Zrt.-nél egyéb-
ként a ponty mel-
lett jelentős árbe-
vételt értem el 
fehér halak, 
keszegfélék – első-
sorban a süllő – 
hazai és külföldi 

értékesítéséből, mivel a süllőnek szinte 
korlátlan a piaca, mind idehaza, mind kül-
földön. Mondanom sem kell, hogy a süllő 
több profitot hoz a konyhára, mint a ponty.

• Az alacsony jövedelmezőség is in-
dokolja, hogy az ágazat fejlesztése tá-
mogatásokkal valósuljon meg.

– A termékszerkezet megváltoztatásá-
hoz mindenképpen szükségünk van az 
uniós forrásokra. Fontos célunk, hogy 
2021 után az Európai Tengerügyi és Halá-
szati Alap forrásait nagyobb szabadsággal 
használhassák fel a tagországok, és hogy 
módosuljon a támogatási rendszer. A halá-
szati ágazatnak is szüksége van az úgyne-
vezett éves szintű kompenzációs támoga-
tásra, hiszen azokat az ökológiai károkat, 

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet múlt év de-
cemberi közgyűlésén Németh István elnök nem véletlenül fogalmazott 
úgy elnöki beszámolójában, hogy másfél évvel korábbi megalakulása óta 
több eredményt ért el a szervezet, mint a jogelődjei tíz év alatt. Ezután 
hosszasan sorolta az elmúlt év eseményeit és az elért eredményeket. Ez 
egyben azt is előrevetítette, hogy az új évben is bőven lesz tennivaló az ér-
dekképviseleti munkában. Erről is beszélgettünk Németh Istvánnal.

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

►

Összegezték az eredményeket 
és az új tennivalókat

Kisbajcson figyelnek  
a fogyasztói igényekre

A FEAP 50. jubileumi  
elnökségi ülése

Nagy érdeklődés mellett tartották meg 
december első csütörtökén, 6-án  
a Magyar Akvakultúra és Halászati  
Szakmaközi Szervezet évzáró  
közgyűlését. A napirendnek megfelelően 
felszólalt Dr. Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Az Országgyűlés megszavazta,  
hogy Magyarország csatlakozzon  
a nemzetközi Eurofish szervezethez.  
A csatlakozás első eredménye,  
hogy a szervezet által kiadott Eurofish 
Magazinban összeállítás készül a magyar 
halgazdálkodásról az új évben.

A FEAP jubileumi elnökségi  
ülését Brüsszelben rendezték  
2018. november 28–30. között.  
Az ülésen 15 ország több  
mint 50 szakembere vett részt  
a nemzeti haltermelői szövetségek  
képviseletében. 

Németh István: fontos célunk, hogy 2021 
után az Európai Tengerügyi és Halászati 
alap forrásait az egyes tagországok na-
gyobb szabadsággal használják fel, és 
hogy módosuljon a támogatási rendszer
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amelyeket a termelőknek el kell tűrniük tó-
gazdaságaikban, mindenütt kompenzál-
ják. Ennek hiánya lépéshátrányt okoz más 
mezőgazdasági ágazatokhoz képest, példa-
ként az állattenyésztést hoznám fel. A 
szarvasmarha esetében az egyedek után és 
a termeléshez is kapnak támogatást, még-
pedig elég jelentős összeget, hiszen 1 hek-
tár legelőre 90 ezer forint, a tenyészálla-
tokra pedig eltérő támogatás jár. Ezzel 
szemben a halászatban nincs ilyen jellegű 
támogatási forma. Ez az oka annak, hogy 4 
százalék körüli jövedelmet realizálunk, ami 
az infláció kompenzálására sem elég. Ha 
pedig hitelt kell felvennünk, akkor annak a 
kamata elviszi a nyereséget. Nem szeret-
nénk úgy járni, mint a francia haltermelők, 
akiknél a zöld mozgalom tulajdonképpen 
„bedarálta” a tógazdasági haltermelést, 
mert megtiltották a halak etetését, szabá-
lyozták az 1 hektárra kihelyezendő hal-
mennyiséget, és gyakorlatilag egy 30 hek-
táros halastó termése felfért egy szóló ka-
mionra. Vagyis olyan korlátozottá vált a 
termelésük, hogy csak támogatással tud-
nak fennmaradni a termelő tavak. A fran-
cia önkormányzatoknak is fontos, hogy a 
tavak ne maradjanak gazda nélkül és a ter-
mészet ne vegye vissza a területet, ezért 
támogatják a termelőket munkájuk folyta-
tásában. És nemcsak a termelés fontos, 
hanem az az ökológiai szolgáltatás is, amit 
egy-egy halastó nyújt a mikrokörnyezeté-
nek.

• A kormányzatnak és a MA-HAL-
nak is elsődleges célja, hogy a halfo-
gyasztás nőjön. Ez azonban nem való-
sulhat meg a termelés fejlesztése nél-
kül.

– Jelenleg is nehezen tudunk megfelelni 
a bővített újratermelés feltételeinek. Ehhez 
ugyanis meg kell újítani a szállítóeszköz-
parkot, a tavakat, a telelőrendszereket, in-
novációra, új technológiák bevezetésére 

van szükség. Azért is indult nehezen a MA-
HOP-források felhasználása, mert a terme-
lők a beruházási támogatásokhoz szüksé-
ges önerőt csak nehezen tudják előterem-
teni. Ráadásul jelentősen csúszott a MA-
HOP-pályázatok kiírása, majd az elbírálá-
suk is, elsősorban szoftverproblémák 
miatt. Szerencsére mostanra (december 
közepére) felgyorsultak a folyamatok, az 
Irányító Hatóság sorra küldi a támogatási 
okiratokat. Reméljük, hogy a kifizetések is 
megtörténnek még decemberben. A beru-
házási támogatásoknál egyébként 11 kifi-
zetés történt 242 millió forint összegben, 
míg a 2.5 pályázatnál nyolc kifizetés tör-
tént 325 millió forint értékben. Az 5.3-as 
pályázatnál 10 támogatási okiratot kézbe-
sítettek, mintegy 66 millió forint értékben. 
Elmondhatjuk, hogy a 21 támogatási kére-
lemre összességében 635 millió forintot 
ítéltek meg a termelőknek. Úgy gondolom, 
hogy a MA-HAL-nak is jelentős szerepe 
van abban, hogy felgyorsult a MAHOP vég-
rehajtása, mivel az Irányító Hatósággal 
igen jó a kapcsolatunk. Már a pályázatok 
kiírásánál rendszeresen figyelembe vették 
javaslatainkat. E módosítások brüsszeli el-
fogadtatása azonban szintén lassította a 
program végrehajtását.

• Elnök úr, úgy tudom, nagy erővel 
dolgoznak azon, hogy 2020 után ked-
vezőbben alakuljon az uniós támoga-
tási rendszer.

– Ezzel kapcsolatban jó és kevésbé jó hí-
reim is vannak. Nem jó hír, hogy az Euró-
pai Számvevőszék a vissza nem térítendő 
támogatások rendszerét az ETHA esetében 
szeretné megszüntetni, mert úgy ítélik 
meg, hogy uniós szinten a kifizetett pályá-
zati pénzek hatására sem nőtt elfogadható 
mértékben a haltermelés. Mi azért lobbi-
zunk, hogy a belvízi halászatnál megma-
radjon a fejlesztési források vissza nem té-
rítendő része, sőt, a jelenlegi 50-ről 60 szá-
zalékra szeretnénk ezt növelni, hogy csak 
40 százalékos önerőre legyen szükség. Úgy, 
hogy az a kérésünk, hogy a halászatban le-
gyen évente egyszer kompenzációs kifize-
tés, mégpedig hektáronként 300 euró ér-
tékben, meghallgatásra talál Brüsszelben. 
Ezért az összegért ökológiai szolgáltatást 
végzünk, eltűrjük a védett fajok kártételét, 
javítjuk a mikroklímát, fenntartjuk a biodi-
verzitást, védjük a természetet, kulturál-
tan tartjuk, fejlesztjük a környezetet. Erre 
a dotációra azért van szükségünk, mert így 
nem romlik az ágazat versenyképessége.

• A lobbitevékenység keretében jár-
tak Brüsszelben és Franciaországban. 
Mit tapasztaltak?

– A Francia Tógazdaságok Szövetsége 
örömmel támogatja azt a magyar kezde-
ményezést, hogy az ökológiai szolgáltatá-
sokért cserébe a 2021-ben induló támoga-

tási ciklusban hektáronként 300 euróval 
támogassa a belvízi tógazdaságokat az 
unió. Ezt a normatív támogatást azok a 
termelők kapnák, akik meghatározott 
mennyiségű halat előállítanak, vagyis üres 
tó után nem járna ez a jövőbeni támogatás. 
A francia szövetségben azt az ígéretet kap-
tam, hogy az európai parlamenti képvise-
lőjüket is felkérik a javaslat képviseletére. 
Erdős Norbert európai parlamenti képvi-
selőnk pedig már be is jelentette ezt a kéré-
sünket a Halászati Bizottságban, amelynek 
ő maga is tagja. De szükségünk van további 
támogatókra, például a spanyolokra, mert 
így nagyobb súllyal jelenhetünk meg, és a 
brüsszeli döntéshozók könnyebben befo-
gadják ezt a javaslatot, amellyel a hazai ha-
lászati ágazat jövedelmi viszonyai jelen-
tősen megváltoznának. Egyébként az ag-
rártárca vezetése is támogatja a kérésün-
ket.

• Szóljunk még a munkaerőhiány-
ról, amely a halászati ágazatot is igen 
érzékenyen érinti.

– Jó hír, hogy a velencei Entz Ferenc 
Szakképző Iskola jövőre három éves ha-
lászképzést indít. Minden gazdaságnak fel 
kellene keresnie a közelében lévő általános 
iskolát, és a végzős diákoknak be kellene 
mutatniuk a halászat napi feladatait. Így 
lehetne jelentkezőket toborozni az iskolá-
ba, és a fiatalokat arra ösztönözni, hogy ezt 
a nehéz, de szép szakmát válasszák élethi-
vatásul. A cégek ösztöndíjjal köthetnék 
magukhoz a diákokat, így nem halna ki a 
szakma, és a megfelelő utánpótlás is bizto-
sítva lenne. Ma már nemcsak szakmun-
kás-, hanem segédmunkáshiány is van az 
ágazatban, és már 1000 forintos órabérért 
is nehéz megfelelő munkaerőt találni.

• Végezetül: milyen más feladatokat 
kell az újesztendőben megvalósítani-
uk?

– A vízszolgáltatási díjak mérséklését el-
értük, s idén január elsejétől már egységes, 
hektáronként 1500 forintos feltöltési dí-
jakról beszélhetünk.  Biztosítani kell a MA-
HAL pénzügyi forrásait az érdekképvisele-
ti, szakmai munka elvégzéséhez. A csilla-
gok jelenlegi állása szerint – a szaktárca 
ígérete alapján – biztosítva lesznek a mű-
ködési forrásaink. És természetesen to-
vábbra is elvégezzük azokat a szükséges 
napi, és ad hoc jellegű feladatokat, amelyek 
akár a jogalkotásból, akár a hatósági tevé-
kenységből adódnak. A 2021 utáni támo-
gatási rendszerről jövő év első felében, Ro-
mániában már döntések is születnek, erre 
is oda kell figyelnünk. Végül, de nem utolsó 
sorban a kapcsolattartás a stratégiai part-
nereinkkel szinte napi feladatokat ad az 
ügyvezetésnek, s ezt szeretnénk továbbra 
is eredményesen elvégezni.

HAjtun GyörGy

Interjú

►

A MA-HAL víziállat-egészségügyi 
tanfolyamot tartott

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi és 
Állatvédelmi Igazgatósága és a Ma-
gyar Akvakultúra és Halászati Szak-
maközi Szervezet (MA-HAL) víziál-
lat-egészségügyi tanfolyamot tartott 
2018. december 13-án Budapesten.  
A képzés célja a résztvevők víziál-
lat-egészségügyi ismereteinek bővíté-
se annak érdekében, hogy a víziál-
lat-egészségügyi felügyeleti feladato-
kat megfelelő képesítéssel rendelkező 
víziállat-egészségőrök láthassák el. A 
tanfolyam végén 31 résztvevő tett si-
keres vizsgát.



Győrffy Balázs köszöntő beszédében 
hosszasan sorolta azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket a NAK és a MA-

HAL stratégiai együttműködése alapján el-
értek. Az elnök hangsúlyozta: mindig arra 
törekedtek, hogy a halászati ágazat képvi-
selői eredményesen tudjanak gazdálkodni, 
és hogy a haltermelők érdekeit figyelembe 
véve megfelelő szerepet töltsenek be a jog-
alkotásban, az érdekérvényesítésben. Fon-
tos lépés volt, hogy csökkent a vízkészletjá-
rulék. Ezen kívül még egy vízi csatát meg-
nyert a NAK, hiszen az országgyűlés utolsó 
ülésnapján elfogadták a hektáronként 
1500 forintos vízszolgáltatásidíj-fizetési 
kötelezettséget.

A jogalkotáson kívül más területeken is 
elértek eredményeket, jelentette be a NAK 
elnöke. A kamara segítségével jelent meg a 
Halegészségügy című hiánypótló kiadvány, 
és két regionális halegészségügyi képzés 
megszervezésében is részt vettek. Az elnök 
kitért a halfogyasztás növelésének fontos-
ságára. Mint mondta, bár elmozdultunk a 
nullpontról, de a 6 kilogramm/fő/év halfo-
gyasztás az utolsó helyek egyikére sorolja 
Magyarországot az uniós tagországok 
rangsorában. Az élő és az elsődlegesen fel-
dolgozott hal áfájának csökkentésével sike-
rült elérni, hogy több halat fogyasszanak a 
magyar családok, de ez még mindig kevés 
ahhoz, hogy látványosan nőjön a fogyasz-
tás. Ezért a kamara arra készül, hogy 2019-
ben egész éves közös kampányt indít a MA-
HAL-lal, amiben konferencia, interaktív 
sajtótájékoztató, receptkönyv kiadása és 
látványkonyhai bemutató is helyet kap. A 
MA-HAL által a 2020 utáni uniós költség-
vetés alakításával kapcsolatban megfogal-
mazott tervekkel a NAK egyetért, mert a 
tógazdaságok terület alapú kompenzációs 
támogatását érdemes képviselni.

Az elnök kitért arra is, hogy a NAK né-
hány hónapja közzétette egy fejlesztési 
programcsomagot, amely a kamara honlap-
ján is elérhető. Ebben pontokba gyűjtötték, 
hogy milyen tényezők gátolják a magyar 

mezőgazdaság fejlődését. A kiadvány nem 
ágazatspecifikus, de hamarosan kiegészítik 
ágazati szintű programokkal. Az állatte-
nyésztésre vonatkozó elképzeléseket külön 
dokumentumban is megfogalmazzák. A 
horizontális feladatok mellett a speciális 
ágazati kérdésekre is kitérnek. A halászat 
esetében a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai 
Terv 5.0 dokumentumot vették alapul.

Győrffy Balázs végezetül arról is beszélt, 
hogy előre kell lépni a humán erőforrás javí-
tásában, a termeléshez 
szükséges erőforrások 
fejlesztésében. Ebben a 
munkában természete-
sen kikérik a MA-HAL 
véleményét is, hiszen a 
diverzifikált gazdálko-
dási struktúra jelentheti 
a megoldást, és az is elő-
relépést jelent, ha minél 
kevesebb közvetítőn ke-
resztül kerülnek a ter-
mékek a fogyasztóhoz. 
Ebben a gazdaságoknak 
meghatározó feladata 
van, és bizonyos fejlesz-
téseket is meg kell való-
sítaniuk. Szükség van például a halastavak 
korszerűsítésére. Ennek megfelelően 2000 
hektár halastó felújítását, 1000 ezer hektár 
új halastó építését tűzték ki célul. E téren is 
fontos szerepet kap a promóciós tevékeny-
ség, és a tudományos együttműködések is. 
Ez utóbbiak keretében középfokú képzése-
ket kívánnak indítani. A NAK-elnök végül 
azt hangsúlyozta, hogy reméli, hogy az ága-
zat szereplői érzékelik azt a munkát, amit a 
NAK végez a halászati ágazat érdekében. 
Nincs megállás, továbbra is szorosan 
együttműködnek az ágazat szereplőivel, és 
minden eszközükkel segítik a problémák 
megoldását, az akadályok lebontását.

Mihalics Vivien a MAHOP aktuális hely-
zetéről szólva elmondta: az Irányító Ható-
ság (IH) tisztában van vele, hogy a progra-
mok beindításának késése elégedetlenséget 

szült az ágazatban. Az, hogy későn indult 
meg a program, és hogy a támogatások kifi-
zetése is csúszik, nem csak az IH hibája, 
mert sok külső tényező gátolta a munkát, 
például szervezeti átalakulás, új szoftvert 
kellett kidolgozni, és az értékelési mecha-
nizmusra sincs ráhatásuk. A MAHOP kere-
tében 12 intézkedésre 14 pályázati felhí-
vást tettek közzé, amelyek lefedik a teljes, 
16 milliárd forintos támogatási keretet. A 
beérkezett támogatások (összesen 166 
igénylés) azonban nem fedi le a teljes kere-
tet (11,7 milliárd forint az értékük), vagyis 
még mindig van mód új pályázatok benyúj-
tására. Kevés kérelem érkezett be például a 
beruházási kiírásra. Ennek elsődleges oka 
az, hogy a kistermelőknek nincs elegendő 
forrása az önrészhez, mivel az ágazat jöve-
delemtermelő képessége igen alacsony, 
még a 4 százalékot sem éri el. Az osztályve-
zető részletesen szólt a pályázati kérelmek 
jellemző hibáiról, a hiánypótlásokról, a be-
számolók, a helyszíni szemlék és az ellenőr-
zések jellemző hiányosságairól, valamint az 

elutasítás tipikus okairól. December 20. 
előtt jelent meg, hogy a MAHOP Irányító 
Hatósága nagy mennyiségű támogatási ok-
iratot (TO) küldött meg a pályázóknak az 
EPTK felületen: jelenleg 94 darabot adtak 
ki, összesen 6 649 464 191 Ft értékben. Ez 
a szám december 31-éig tovább nőtt.

A közgyűlés a kötelező napirendi pon-
tok megtárgyalása és elfogadása után meg-
hallgatta egy előadást a HydroLog vízminő-
ség-biztosító rendszerről. 

Szép eseménnyel zárult a közgyűlés: Né-
meth István egy festmény átadásával kö-
szöntötte fel a 80. születésnapját ünneplő 
Balogh József tiszteletbeli elnököt. Egy me-
zőberényi művésztanár, Papp Zoltán halá-
szatot ábrázoló festményével ajándékozták 
meg.

H. Gy.

Érdekképviselet

3

Összegezték az eredményeket és az új tennivalókat
Nagy érdeklődés mellett tartották meg december 6-án a Magyar Akvakul-
túra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) évzáró közgyűlését. 
A napirendnek megfelelően felszólalt Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) elnöke. A MAHOP helyzetéről Mihalics Vivien, 
az Agrárminisztérium osztályvezetője számolt be, majd Németh István, 
a MA-HAL elnöke adott számot a 2018. évi érdekképviseleti tevékeny-
ségről. Egyhangú szavazással elfogadták a szakmaközi szervezet jövő évi 
költségvetésének tervezetét és Szabó Krisztián, a Dinnyési Halgazdálko-
dási Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját.

Németh István, Győrffy Balázs és Mihalics Vivien
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Kisbajcson, a Győri „Előre” Halá-
szati Szövetkezetnél csatlakoz-
hattunk Behnan Thomashoz, így 

Szilágyi Gábor elnök irodájában öten 
ültük körül az asztalt: Behnan Thomas, 
Lengyel Péter, Sziráki Bence, a MA-HAL 
ügyvezető igazgatója, Szilágyi Gábor és a 
krónikás. Szilágyi Gábor cége bemutatá-
saként elmondta, hogy a Győri „Előre” 
Htsz az egyik legrégebbi halas cég az or-
szágban, és 1945-ös megalakulása óta 
mindig nagy hangsúlyt fektettek a fejlő-
désre. Jelenleg a halfeldolgozás a fő tevé-
kenységük. Az ezt kiszolgáló egységek 
mind azt segítik elő, hogy a halfeldolgo-
zás minél színvonalasabb legyen. 

Az 1980-as évek végéig a természetes 
vízi halászat volt a szövetkezet fő tevé-
kenysége, majd a piaci igények változásá-
val lépést tartva az elsők között kezdték 
el feldolgozott haltermékek gyártását. 
Jelenleg Magyarországon ők rendelkez-
nek a legszínesebb termékkörrel édesvízi 
halakból, amelyek között konyhakész 
élelmiszerek is megtalálhatók. Gyártási 
technológiájuk megfelel az európai uniós 
szabványoknak. A cég 2012. november 
16-án kapta meg azt a tanúsítványt, ami 
igazolja, hogy a szövetkezet élelmiszer-

biztonsági irányítási rendszere megfelel 
az MSz EN ISO 22000:2005 rendszer-
szabvány követelményeinek. Az ISO-mi-
nősítés után 2018. november 16-én át-
tértek az IFS (International Featured 
Standards) minősítésére, és megkapták 
az IFS Food 6.1 szerinti tanúsítást. A kis-
bajcsi cég az első magyarországi édesvízi 
halfeldolgozó üzemként büszkélkedhet 
az Oroszország kivételével a világon 
mindenütt elfogadott tanúsítvánnyal.

Magyarországon egyedülálló módon 
szinte mindegyik édesvízi halfajt saját 
telepükön nevelik vagy tartják élve a fel-
dolgozás előtt. Ez azt jelenti, hogy a leg-
hidegebb és a legjobb vízminőséget 

igénylő pisztrángtól a legmelegebb, leg-
kevésbé vízminőségigényes afrikai har-
csáig terjed a tartási skálájuk. Élő hal im-
portjával is foglalkoznak, az előírások 
szigorú betartásával. Nemcsak a szom-
szédos országokból vásárolnak, mert a 
pisztrángot például Olaszországból hoz-
zák be. Másfél évtizedes kapcsolatuk 
révén ott ugyanattól a cégtől vásárolják a 
megbízhatóan jó minőségű terméket. Az 
elnök hozzátette, hogy azokkal a partne-
rekkel dolgoznak szívesen, akik értékelik 
a hosszú távú, tartós kapcsolatokat.

Az utóbbi években sokat változott a 
piac, ami a termékpalettájukon is meg-
mutatkozik. Az afrikai harcsa leszorítot-
ta a pontyot az első helyről, és a piszt-
ráng és a busa állnak a harmadik helyen 
a feldolgozásukban. Ez a négy halfaj 
teszi ki feldolgozott termékeik 60-70 
százalékát mennyiség szempontjából. 
Ugyanakkor szezonálisan az összes ma-
gyarországi édesvízi halfaj megjelenik a 
termékeik között. Saját telepeiken nevel-
nek tokféléket, mellettük süllő, csapó 
sügér és szürke harcsa is található a ter-
melő tavaikban. Szilágyi Gábor hangsú-
lyozta, hogy a piaci, a vevői igények ki-
elégítése a legfontosabb számukra. Nem 
véletlen, hogy a cég mottója: friss, kony-
hakész halak lehető legnagyobb válasz-
tékát a lehető leggyorsabban eljuttatni a 
fogyasztókhoz.

Az elmúlt években európai uniós pá-
lyázatok segítségével végrehajtott telep-
helyfejlesztésnek köszönhetően a kisbaj-
csi telephelyen modern környezetben, 
zöld energia felhasználásával termelnek. 
Itt valósítják meg Magyarországon egye-
dülálló tokhal-szaporítási és -nevelési 
programjukat is. Lassan tíz éve teljes ka-
pacitással üzemel az Európai Halászati 
Alap támogatásával elkészült intenzív 
halnevelő rendszerük. Az első ütemben 
megvalósult hét beton halnevelő meden-
ce, a vízellátást szolgáló két új kút és az 
energiaellátást biztosító napelempark 
kivitelezése még 2010-ben befejeződött. 
Az I. ütemet egy újabb sikeres uniós pá-
lyázat elnyerésével szinte azonnal követ-
te a II. ütem megvalósítása, amely 2011-
ben készült el. Az intenzív halnevelő 
rendszer II. üteme hét újabb, speciális el-
járással készült betonmedencét jelent, 
amelyeket saját kutakból látnak el vízzel. 

A két új geotermikus kútból feltörő, 
23, illetve 29 Celsius-fokos víz kiváltja a 
korábbi hideg vizes rendszert, míg a szi-
vattyúk és a levegőztetőrendszer áramel-
látását a telephelyen kiépített, 50 ki-
lowatt kapacitású napelempark biztosít-
ja. A teljes rendszert saját oxigéntartály-
ból látják el. A rendszer az egyes meden-
cékben a pillanatnyilag bennük tárolt 
vagy nevelt halak mennyiségéhez igazít-
ja az oxigén vezetékrendszeren keresztü-
li adagolását úgy, hogy a medence vizé-
nek oxigénszintje mindenkor ideális le-
gyen. A cég 14 új medencéjében összesen 
2500 köbméter vízben fejlődhetnek a 
halak. A rendszer kiválóan vizsgázott a 
zord télben is, veszteséget egyedül a te-
lephely felett állandóan ott köröző kor-
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Kisbajcson figyelnek a fogyasztói igényekre
Az Országgyűlés megszavazta, hogy Magyarország csatlakozzon a nemzetközi 
Eurofish szervezethez. A csatlakozás első eredménye, hogy a szervezet által ki-
adott Eurofish Magazinban összeállítás készül a magyar halgazdálkodásról az 
új évben. Behnan Thomas, a magazin főszerkesztője a dán fővárosból érkezett, 
és Lengyel Péter, az Agrárminisztérium halgazdálkodási főosztályának osztály-
vezetője kalauzolta el három halgazdasághoz – Akasztóra, Rétimajorba és Kis-
bajcsra –, hogy interjúkat készítsen. A főszerkesztőt természetesen fogadták az 
Agrárminisztériumban és a NAIK HAKI-nál is.

Szilágyi Gábor, Lengyel Péter és Behnan Thomas



moráncsapatok okoznak. A halfogyasztó 
madarak időszakos gyérítésére minden 
évben kapott engedélyt a halászati szö-
vetkezet, de még így is jelentős kártétel-
lel kell számolniuk, az intenzív telepen 
is. A két év alatt létrehozott intenzív hal-
nevelő rendszer méretét és a benne al-
kalmazott technológiáját tekintve is 
egyedülálló Magyarországon.

A feldolgozó kapacitását csupán 30 
százalékban tudják saját termelésű hallal 
kihasználni. Viszont szorosan együtt-
működnek a nagyatádi V95 Kft. vezeté-
sével, elvégre a két cég tulajdonosi köre 
azonos. A nagyatádi telepen az afrikai 
harcsa nevelését a legkorszerűbb tech-
nológiával végzik, szintén intenzív tele-

pen. Ott 300 tonna halat állítanak elő 
évente, amit szintén a kisbajcsi telepen 
dolgoznak fel. Ha a két telep termelését 
vesszük figyelembe, akkor a feldolgozott 
saját hal mennyisége a 60-70 százalékot 
is eléri. Az elnök ehhez hozzátette, hogy 
a termékfejlesztésüket nagyban megha-
tározza a vásárlói igény. Legnagyobb ke-
reskedelmi partnereik üzletláncok, de 
hét saját boltjukban is hozzájuthatnak a 
vásárlók a kisbajcsi haltermékekhez. 
Ami a termékpalettájukat illeti, a feldol-
gozóból védőgázas vagy vákuumos egy-
ségcsomagokban és késztermékként 
kerül a hal a vevőkhöz. A legnagyobb vo-
lument jelenleg is a halszelet, a halfilé 
teszi ki, ami nyersen kerül a boltokba. 
Emellett füstölt halakat (afrikai harcsa, 
pisztráng, busa, tokfélék, lazac), salátá-
kat, pástétomokat, frikadellát gyárta-
nak, amelyeket elsősorban a saját boltja-
ikban árulnak. A halászlécsaládjuk (van 
benne halászlé pontyfilével, halász-
lé-koncentrátum, halászléalap különbö-
ző halfajokkal ízesítve, külön afrikai har-
csafilével is, valamint van egy extra vál-
tozat, amelyben irdalt pontyfilé és belső-
ség is található) már országszerte jól is-
mert és kedvelt a fogyasztók körében - 
legutóbb a Várbazárban kóstoltatták 
nagy sikerrel a halászlécsalád egyes ter-
mékeit –, hiszen 
így a fogyasztók-
nak csak meg kell 
melegíteniük a ki-
választott halász-
léfélét. Éttermek-
nek is szállítanak a 
halászlé termékek-
ből, hozzájuk fa-
gyasztott formá-
ban jut el a kisbaj-
csi finomság. A 
termékek felsoro-
lásából nem hagy-
ható ki legutóbbi 
fejlesztésük ered-
ménye, a kaviár. 
Szilágyi Gábor 
megjegyezte, hogy 
ezen a piacon 
nehéz érvényesül-
ni, de a minőséget 
tekintve a legma-
gasabb szintet 
„ o s t r o m o l j á k ” , 
amit az is igazol, 
hogy a Bocuse 
d’Or Europe Buda-
pesten rendezett 
2016-os döntőjé-
ben a kisbajcsi ka-
viár volt az egyik 
alapanyag (mint 

emlékezetes, Széll Tamás és csapata nyer-
te a versenyt). 

Annak ellenére, hogy a magyar halpi-
acon is egyre nő a feldolgozott termékek 
iránti kereslet, a kisbajcsi cégnél nem 
hagynak fel a haltermeléssel, mert a fel-
dolgozáshoz ez biztosít jó minőségű 
halat. Szilágyi Gábor elmondta, hogy az 
elmúlt másfél évtizedben a hatszorosára 
nőtt a cég árbevétele, és ez egyértelműen 
a feldolgozásnak köszönhető. De ezt 
csak folyamatos tanulással és állandó ké-
szenléttel lehet elérni, hangsúlyozta az 
elnök. Azonban mégis az a legnehezebb, 
hogy olyan kollégákat találjanak, akik 
ebben a gyakran napi 24 órát követelő 
munkában helytállnak. A halászati ága-
zatot is elérte a szakképzett munkaerő 
hiánya, és ezzel a problémával szinte 
mindegyik hazai halas cégnek meg kell 
küzdenie.

Végezetül arra a kérdésre, hogy az 
igen alacsony magyar halfogyasztást ho-
gyan lehetne növelni, az elnök azt vála-
szolta: el kell érni, hogy minél több he-
lyen kaphasson jó minőségű halat a vá-
sárló. A kisbajcsi cégnél az elmúlt másfél 
évtizedben arra áldoztak a legtöbbet, 
hogy a fogyasztói bizalom megerősödjön 
a cég termékeivel szemben.

H. Gy.

Gazdálkodás
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Behnan Thomas a Dániából érkezett, 
amelynek a területe és a lakossága alig 
több, mint a fele a magyarországinak. 
Ennek ellenére csaknem négyszer annyi 
halat fogyasztanak, mint a magyarok 
(23-24 kg/fő/év), és a mezőgazdasága is 
a fejlett országok közé sorolja Dániát. A 
tengeri halászatot a Balti- és az Észa-
ki-tengeren folytatják, de emellett in-
tenzív és tógazdasági haltermelés is ta-
lálható az országban. A dánok termé-
szetesen főként a tenger halait és más 
kincseit fogyasztják, míg az édesvízi 
termelésben előállított pisztrángot leg-
inkább exportálják. A dán haltermelők 
élete sem könnyű, hiszen nagyon szigo-
rúak a környezetvédelmi előírások, és 
nagyon vigyázni kell, hogy milyen víz-
minőséget „engednek ki” csatorna jel-
legű tavaikból. Egyre többen építenek 
ki recirkulációs rendszert, és a piszt-
rángon kívül új halfajok, süllő és lazac 
termelését is megkezdték. Ennek egyik 
oka, hogy a termelőknek sokat kell fi-
zetniük a vízért. Hogy pontosan meny-
nyit, arra nem kaptunk választ.

Behnan először járt Magyarorszá-
gon, és azt mondta, új tapasztalatai 
alapján az általa meglátogatott tógaz-
daságok (Akasztó, Rétimajor, Kisbajcs) 
mindegyike jól szervezett, jól van me-
nedzselve. A termeléssel kapcsolatban 
azt „kifogásolta”, hogy más országok-
ban (például Romániában) intenzívebb 
a termelés a tavakban, mint Magyaror-
szágon. Meglepődve tapasztalta, hogy a 
magyar halfogyasztás szintje milyen 
alacsony, holott valamikor – évszáza-
dokkal ezelőtt – a hal a magyarok egyik 
fő tápláléka volt. Ezért is hangsúlyozta, 
hogy a jelenlegi alacsony szintről el kell 
mozdulnia az országnak, amihez erőtel-
jes halmarketingre van szükség. Dániá-
ban is nagyon sok halat népszerűsítő 
kampány zajlik, amelyeket ETHA-forrá-
sokból finanszíroznak. A halfogyasztás 
növelése népegészségügyi kérdés is, hi-
szen ma már szinte mindenki tudja, 
hogy a hal egészséges táplálék. Dániá-
ban a lazac a legnépszerűbb halfaj, és 
alapvetően tenyésztett állatok kerül-
nek a piacra.
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A közgyűlés egyperces néma felállás-
sal adózott a közelmúltban elhunyt 
Zelei József horgásztárs emlékének, 

akit a szövetség idén áprilisban még ki-
tüntetett, és akit beválasztották az elnök-
ségbe. Zelei József kiváló munkát végzett 
a versenysport területén, szeretett, elis-
mert tagja volt a szövetségnek. 

A küldöttgyűlés a megszokott napi-
rendi pontok elfogadásával és tárgyalá-
sával kezdődött. Molnár Pál, az RDHSZ 
elnöke az előző küldöttgyűlés határoza-
tainak végrehajtásáról beszámolva el-
mondta, hogy minden határozatot telje-
sített az elnökség.

Az elnöki beszámoló két részben 
hangzott el. Molnár Pál először a 2018-
as, majd az elmúlt öt év eredményeit ösz-

szegezte. Az 2018-as eredmények is jól 
mutatják azt a folyamatot, amely a szö-
vetség elmúlt évekbeli gazdálkodását jel-
lemzi. A haltermelési és haltelepítési ter-
veket messze túlteljesítették. Az elnök 
hangsúlyozta, hogy az elmúlt 20 év kö-
vetkezetes telepítéseinek eredménye-
ként kiemelkedő lett a vizeik halállomá-
nya. Nagy pontyaik nemzetközi hírnevet 
szereztek az RSD-nek; nem véletlen, 
hogy a bojlis horgászok szerint az RSD 
vize Európa legjobb nagypontyos termé-
szetes vizei közé tartozik. A ragadozó-
hal-állomány is kiváló.

Az elnök hosszasan beszélt környe-
zetvédelmi tevékenységükről. A Rácke-
vei-Duna-ág vízminőségi és természet-
védelmi problémái és ezeknek a halak 

életfeltételeire gyakorolt hatása határoz-
za meg a szövetség környezetvédelmi bi-
zottságának feladatait. Az elmúlt idő-
szak környezetvédelmi szempontból 
igen nehéz volt. Egyaránt többletfelada-
tokat okozott a vízügyi és a környezetvé-
delmi állami szerveknek és a szövetség-
nek. A 2018. július-augusztusi kataszt-
rófahelyzet ráirányította a figyelmet a 
Duna-ágra. A szövetség megköszönte a 

Új korszak hajnalán
Nagy nap volt a Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség (RDHSZ) életében 2018. 
december 8-a, ugyanis ezen a napon tartottak cikluszáró, beszámoló és tisztújító 
küldöttgyűlést a ráckevei Ács Károly Művelődési Központban. A választás és a na-
pirendi pontok fontosságát az is mutatta, hogy a 78 küldöttből 71-en regisztrál-
tak, tehát a szövetség tevékenysége a tagság érdeklődésének középpontjában áll. 
A küldöttgyűlésen részt vett Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) elnökhelyettese, aki nemcsak vendégként, hanem a tisztújítási proce-
dúra levezető elnökeként is hozzájárult a küldöttgyűlés sikeres lebonyolításához.

Dérer István felszólalásában kiemelte, hogy a 
beszámolók magas színvonalúak voltak, és 
minden nehézség ellenére van mire büszké-
nek lenni. Az élet változásai nem zajlanak fe-
szültségmentesen, de a vitákat szemtől szem-
be le kell folytatni, hogy ezzel is megtisztel-
jük egymást, és így alakíthatunk ki közös, a 
jó megoldást tartalmazó álláspontot. Ha ösz-
szefogunk, akkor sokkal előrébb jutunk, már 
csak azért is, mert ma nincs idő ”háborúzni”. 
Az együttműködésé, az összefogásé a jövő, és 
néhány év után az eredmény is látszani fog, 
jelentette ki az elnökhelyettes. 

A Duna-ág helyzetével kapcsolatban Dérer 
István elmondta, hogy igen sokba kerül a víz-
minőségi problémák megoldása. Az Országos 
Vízügyi Felügyelet komoly lépéseket tervez 
ennek érdekében, és van remény arra, hogy 
legalább a dél-pesti probléma megoldódjon. továbbá szabályzat 
készül az RSD vízszintjének fenntartására vonatkozóan. A tassi 
turbina 2020 végére készül el, és az RSD vízgazdálkodása sokat 
javul a segítségével. Nem elhanyagolható szempont, hogy az ál-
tala termelt elektromos áram a Kvassay-zsilipnél történő kény-
szerszivattyúzásra is felhasználható, és egyúttal kiváló horgász-
feltételeket is teremt. Nagy István agrárminiszter is felvállalta 
az RSD ügyét, hogy segít megoldani a Duna-ág problémáit. 

Minden víznek van partja, és vannak ingatlanjai. A MOHOSZ 
egyértelmű álláspontja, hogy ezeket az ingatlanokat és partsza-
kaszokat elsődlegesen a horgászok érdekében kell hasznosítani. 
De csak az olyan ingatlanok működtetéséhez járulnak hozzá, 
amelyek gazdái tisztán, átláthatóan gazdálkodnak. A MOHOSZ 
tulajdonában lévő, de az RDHSZ által működtetett Rózsa-sziget-
tel kapcsolatban az elnökhelyettes elmondta: kormányhatáro-

zat teszi lehetővé a horgászati hasznosítású 
ingatlanok fejlesztését. A vonatkozó straté-
gia szerint a rózsa-szigeten egy kiemelt pro-
jekt keretében szolgáltató központot hoznak 
létre, amely az egész térség horgászati igé-
nyeit képes kiszolgálni.  

A MOHOSZ történelmi lehetőséget kapott 
azzal, hogy december 7-én aláírták az Agrár-
minisztériummal a közfeladatok ellátásának 
megosztásáról szóló megállapodást. A doku-
mentum 3,5 éves munka eredményeként szü-
lethetett meg. A források biztosításával tör-
ténelmi jelentőségű lépést tehet az országos 
szövetség, és ebben a horgászszervezetekre 
is komoly feladat hárul. 

Átmeneti időszak következik, amely jó né-
hány nem várt eseménnyel lesz „tarkítva”, 
hiszen változik a szervezet, az alapszabály, 

az egész működés. Minden reform nehézségekkel indul, de 2-3 
év elteltével már látszanak az eredmények. A szövetségekhez je-
lentősen több pénz fog érkezni fejlesztésekre, célprogramok 
megvalósítására. Az a horgászszervezet, amelyik teljesít, része-
sül a juttatásokból is. A MOHOSZ 24 közfeladatot lát el 2019. ja-
nuár elsejétől – de a közfeladatokat az egyéb feladatoktól külön 
kell kezelni. Ez azt is jelenti, hogy a horgászszervezetek, -egye-
sületek önállóak maradnak, és a vagyonukat továbbra is maguk 
kezelik. A helyi problémákat továbbra is helyi szinten kell meg-
oldani. Ugyanakkor minden horgászszervezet által elkövetett 
hibáért a MOHOSZ általános, egyetemleges jogi és anyagi fele-
lősséggel bír. A MOHOSZ sok támogatót nyert meg az elmúlt idő-
szakban, és ezáltal megerősödve azon dolgozik, hogy az ágazat 
teljesítménye javuljon, tisztuljon, átláthatóvá váljon. Ezt kérik 
a tagszervezetektől is. 

Molnár Pál: nagy pontyaink nemzetközi 
hírnevet szereztek
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Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 
július-augusztusi áldozatos munkáját, és 
Szilágyi Attila igazgató válaszlevele alap-
ján lehetőség van a baráti-partneri 
együtt működésre a problémák rendezé-
se érdekében. Az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság (OVF) főigazgatójával foly-
tatott megbeszélést követően Láng Ist-
ván főigazgató arról tájékoztatott, hogy 
folyamatban van az egységes vízjogi üze-
meltetési engedély előkészítése a Rácke-
vei-(Soroksári-)Duna-ágra. Az egységes 
engedély az érintettek bevonásával sza-
bályozza a vízszinttartási és a vízkivételi 
kérdéseket.

A szövetség szakbizottságai ebben az 
évben is jól látták el a feladataikat. Mol-
nár Pál itt tért ki az ügyintéző szervezet-
ben bekövetkezett változásokra. Az ügy-
intéző szervezet Tóth István ügyvezető 
igazgató vezetésével színvonalasan látta 
el a feladatait. A munkakörükbe tartozó 
feladatokon kívül a 2018. évi rendkívüli 
feladatok teljesítésében érdemben és 
eredményesen vettek részt. A szövetség 
fő feladatait, a haltermelést és a haltele-
pítést az ügyvezetés jól kézben tartotta. 
A halőrzés folyamatos és hatékony. A 
Magyar Országos Horgász Szövetség 
2018. november 15-én felkérte Tóth Ist-
ván ügyvezető igazgatót szövetségi szak-
tanácsadónak. Az elnökség az ügyvezető 
igazgatói munkakörre pályázatot írt ki, 
amit 2018. november 14-én bíráltak el. 
Az öt érvényes pályázat közül Udvari 
Zsolt pályázata bizonyult nyertesnek.

A beszámoló tartalmazta a horgász-
jegy- és a horgászati szabályok változá-
sait, a MOHOSZ-szal való kiváló kapcso-
latot, a kommuni-
kációs helyzetet, a 
szövetség rendez-
vényeit. Az elnök a 
szövetség gazdál-
kodásáról elmond-
ta, hogy stabil a 
pénzügyi helyze-
tük, jó eredmény-
nyel zárják a 2018. 
évet is, és várható-
an túlteljesítik a 
költségvetési ter-
vet. 

Az idei évben is 
jelentős beruházá-
sokat valósítottak 
meg. Makádon új-
jáépült a halágy, 
takarmánytároló 
épült, és karban-
tartották a földu-
takat. Szigetbe-
csén 3 telelőtavat, 
és 1 ivadéknevelő 
tavat újítottak fel. 
Jelentős forrást 
igényelt a váratlan 
meghibásodások 
elhárítása (pl. szi-
getbecsei vízbe-
táplálás). A Ró-
zsa-szigeti ingatla-

nok karbantartására a szövetség 20 mil-
lió forintot költött. Pályázati támogatást 
kaptak a halpusztulások kompenzálásá-
ra, a gyermektáborok és a casting ver-
seny megrendezéséhez.

Ami az elmúlt 5 év eredményeit illeti, 
Molnár Pál részletesen ismertette a szö-
vetség tevékenységét. Ezt úgy összegez-
hetjük, hogy a két évtizede megválasz-
tott vezetés jó úton indult el, és biztosí-
totta a töretlen fejlődés lehetőségét. 
Nem volt zökkenőmentes ez az út, ma is 
vannak még megoldatlan problémák, 
amelyeket nem lehet levenni a napirend-
ről, ezért a „küzdelmet” folytatják. A kül-
döttgyűlés a hozzászólások és a vélemé-
nyek elhangzása után egyhangú szava-
zással fogadta el az elnöki beszámolót. 
Ugyancsak egyhangú szavazással fogad-
ták el a felügyelőbizottság beszámolóját, 
amely a szövetség gazdálkodását a törvé-
nyi előírásoknak megfelelőnek ítélte. Ha 
már a gazdálkodást említettük: a küldöt-
tek elfogadták a 2019. évi gazdálkodási 
tervet is.

A választás eredményeként Dr. Mol-
nár Pál további öt évre megkapta a bizal-
mat az elnöki poszt betöltéséhez. Alel-
nököknek Kocsis Lászlót és Takács And-
rást választották meg.

(HAjtunGy) 

Tóth István leköszönt ügyvezetőként el-
mondta, hogy a kiküldött elnöki beszámoló-
ban és a 20 éves munkáról szóló új Duna-ági 
Híradóban leírt eredmények elérésében nagy 
szerepe volt és van az ügyvivő szervezet dol-
gozóinak, vagyis a halászati ágazatvezető-
nek, a telepvezetőknek, a főállású és a társa-
dalmi halőröknek, a tógazdasági halászati 
dolgozóknak, az adminisztrációban dolgozó 
munkatársaknak. Elismerés illeti a 29 tag-
egyesület vezetőségét is, akik lehetővé tet-
ték a rendszeres és pontos adatszolgáltatást, 
miközben saját egyesületük életével is foglalkoznak. Az eredmények elérésében jelentős 
szerepet játszottak azok a sporttársak is, akik a munkájuk mellett vállaltak feladatokat a 
szövetség elnökségében, bizottságaiban és munkacsoportjaiban. 

„A szövetség működését a MOHOSZ jelenlegi vezetése nemcsak elismeri, hanem gond-
jaink megoldásában is hathatós segítséget nyújt. A MOHOSZ által kiírt pályázatokon az 
utóbbi két évben három Toyota Hilux gépkocsit, csónakokat, csónakmotorokat és más 
eszközöket, valamint halőri ruházatot kaptak halőreink. Itt kell megjegyezni, hogy a 4 
éve megválasztott MOHOSZ-vezetés óriási mennyiségű és nagy jelentőségű munkát vég-
zett a horgászok és a horgászat érdekében, valamint a halász-horgász szektor kifehéríté-
sében. Eredményeink elismeréseképpen a közelmúltban nagy megtiszteltetés érte szö-
vetségünket: október 23. alkalmából a MOHOSZ felterjesztésére Nagy István agrármi-
niszter úr magas kitüntetésben részesítette dr. Molnár Pál urat, szövetségünk elnökét, 
aki két évtizede áll a szövetség élén.

Összességében az RDHSZ eredményeivel nem kell szégyenkezni, a szövetség jó úton 
halad. A jövőben jelentős fejlődési lehetőség áll a szövetség előtt, amelynek megvalósításá-
ban nagy szerepe lesz az új ügyvezető igazgatónak, Udvari Zsoltnak, akinek a munkájához 
minden tőlem telhető segítséget megadok, amennyiben igényli. Fogadják őt szeretettel, 
tisztelettel. A jövőben megértést és békességet kívánok” – zárta gondolatait Tóth István.
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Az első napon párhuzamosan zajlot-
tak az egyes szakágazatok bizott-
sági ülései. A magyar delegáció a 

hagyományoknak megfelelően az édes-
vízi bizottság munkájában vett részt, 
amelyen a ponty- és a pisztrángtermelés 
aktuális témáit tekintettük át. 

Az édesvízi bizottság ülése
A bizottság jelenlegi elnöke Michal Kra-
tochvíl, a Cseh Haltermelők Szövetségé-
nek elnöke. Az ülésen a tagok bemutat-
ták országuk jellemző termelési mutató-
it. A termelési adatok értékelése során ki 
kell emelni az olasz és török, szélesebb 
értelemben az EU és a török piaci ellenté-
tet a pisztrángtermelésben. Az a problé-
ma, hogy a török haltermelők olcsón, cca. 
2,5 eurós piaci áron nagy mennyiségű fa-
gyasztott pisztrángot terítenek az 
EU-tagországok piacain. Emiatt több tag-
államban is egyre nehezebb helyzetbe 
kerül az ágazat. Pierre Antonio Salvador, 
az Olasz Akvakultúra Szövetség elnöke 
kiemelte, hogy elsősorban az egyenlőtlen 
szabályozás okoz jelentős piaci hátrányt 
az EU-tagországok számára.

A bizottsági ülés következő napirendi 
pontja a kárókatona-kártétel volt. Hor-
vátország az ezzel kapcsolatos álláspont-
ját el kívánja juttatni a DG MARE-nek és 
DG ENVI-nek. Ebben a témában Hala-
si-Kovács Béla jelezte, hogy a madarak 
kártételével kapcsolatban új stratégiára 
volna szükség, mivel uniós szinten az el-
múlt mintegy 20 évben sem sikerült ér-
demi előrelépést elérni a kompenzáció 
kérdésében. A javaslat szerint a tógazda-
sági akvakultúra által létrehozott komp-
lex természeti, vízgazdálkodási és társa-
dalmi értékhalmaz bemutatására és 
annak elfogadtatására, támogatására kell 
törekedni a döntéshozóknál. Ezzel együtt 
erős európai kampány indítására volna 
szükség a tógazdálkodás értékeinek tár-
sadalmi elismertetése érdekében. A bi-
zottság ülésén elhangzott információk 
alapján a kárókatona és az élővilág más 
tagjai által okozott gazdasági károk kér-
dését nemzeti szinten kell és lehet érvé-
nyesíteni. Ebben továbbra is központi 

szerepet kell kapnia a nagy kárókato-
na-állomány kontrolljának. A résztvevő 
országok közül Horvátországban okoz 
különösen nagy gondot a kárókatona 
kártétele, mivel ott egyelőre nincs nem-
zeti szintű konszenzus még a halastavi 
élőhelyek eltartóképességének mértéké-
ről sem, és emiatt a kárókatonák gyéríté-
se tilos. Ugyanakkor ez problémát jelent-
het a hazai termelők számára is, a horvát 
halastavak közelsége miatt. Az ülés után 
Halasi-Kovács Béla kétoldalú konferencia 
szervezését javasolta a horvát szövetség 
képviselőinek, amelyen a hazai termelők, 
a környezetvédelmi döntéshozók és az 
NGO-k mellett a horvát partnereik ve-
hetnének részt. 

Plenáris ülés
Tekintettel a téma átfogó jellegére és ki-
emelkedő fontosságára, az állategészség-
ügyi bizottság beszámolójára és szakmai 
vitájára a plenáris ülés keretében került 

sor. A főbb témák a következők voltak: az 
állategészségügyi törvény; a mala-
chit-zöldszennyezés; a biotermelés; az 
Akvakultúra Tanácsadó Bizottság állatjó-
léti jelentése; a FEAP-Kódex; a mediter-
rán térségi állategészségügyi koalíció 
helyzete; az állatgyógyászati termékekre, 
illetve a gyógytápokra vonatkozó új ren-
deletek, illetve a FEAP állategészségügyi 
honlapjának működése. 

A plenáris ülés második napján tár-
gyalt témák a következők voltak: az Ak-
vakultúra Tanácsadó Bizottság és a Mar-
ketingt-tanácsadó Bizottság működése; a 
FEAP kommunikációs tevékenysége; a 
FEAP különböző EU- projektekben, illet-
ve az EATiP-ben végzett tevékenysége. 

A FEAP 50. jubileumi ülése
Marco Gilmozzi, a FEAP elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, és előadásában be-
mutatta a FEAP küldetését és céljait (lásd 
keretes szöveg). Ezeket jól összefoglalta 
az ülés jelmondata: „Mi vagyunk a meg-
oldás, mi vagyunk a jövő”. Az ezzel a cím-
mel megjelentetett kiadvány magyar 
nyelvű változatát a MA-HAL honlapján is 
közzétesszük. A jubileumi ülésen a jelen-
ről és a jövőről az európai akvakultú-
ra-ágazat 6-6 kiemelt szakembere be-
szélt. Az ünnepi ülés zárásaként a szerve-
zet képviselői aláírták a FEAP küldetésé-
ről szóló nyilatkozatot.

Változások a FEAP szervezetében  
és működésében
A FEAP munkáját 2019. január 1-tő új fő-
titkár irányítja Kathryn Stack asszony 
személyében, aki a több mint húsz éve a 
szervezet főtitkáraként tevékenykedő és 
a múlt év végén nyugdíjba vonult Court-
ney Hough munkáját veszi át. Stack asz-
szony korábban hat és fél éven keresztül 
az Európai Parlament tanácsadójaként 
dolgozott, és részt vett többek között a 
halászati jogalkotásban is. A jelenleg Lie-
ge-ben működő FEAP-iroda Brüsszelbe 
költözik. 

Új taggal, a Svájci Haltermelők Szövet-
ségével bővült a FEAP. Az elnökségi ülé-
sen sor került az új alelnökök jelölésére 
és egyhangú megválasztására. Az alelnö-
kök száma a korábbi négyről ötre nőtt 
Végül a FEAP főtitkára tájékoztatást 
adott arról, hogy a FEAP következő köz-
gyűlésére 2019. júniusában, Dániában 
kerül sor. 

HALASI-KOVÁcS BéLA
VÁRADI LÁSZLó

BOZÁNNé BéKEFI EMESE

Európai Unió

A FEAP 50. jubileumi elnökségi ülése
A FEAP jubileumi elnökségi ülését Brüsszelben rendezték 2018. november 28–30. 
között. Az ülésen 15 ország több mint 50 szakembere vett részt a nemzeti halter-
melői szövetségek képviseletében. A magyar delegáció tagjai a MA-HAL részéről 
Halasi-Kovács Béla elnökségi tag és Váradi László főtanácsadó voltak. A számotte-
vő pontytermelésű országokat Magyarországon kívül Csehország (1 fő), Lengyel-
ország (4 fő), Horvátország (4 fő) és Németország (1 fő) képviselte. 

A FEAP jövőképe
Az európai akvakultúra szektor jövője 
egy fenntartható és globálisan ver-
senyképes ágazat felépítése, amely di-
namikus szerepet tölt be a part menti 
és édesvízi régiók gazdaságában, nem-
csak a fogyasztók jelentős mennyiségű, 
jó minőségű és nagy tápértékű élelmi-
szerrel való ellátásában, hanem a szek-
tor diverzifikálásában is, amivel új ter-
mékeket és a termelésbe integrált szol-
gáltatásokat hozunk létre.

Az akvakultúra-termelés növekedni 
és diverzifikálódni fog Európában, kö-
vetve a fogyasztói és a piaci igényeket, 
alkalmazkodva a klímaváltozáshoz, a 
földrajzi adottságokhoz, harmóniában 
a természettel és a társadalommal. Az 
akvakultúra 2030-ra olyan mértékben 
fog növekedni és diverzifikálódni, hogy 
képes lesz évente 4,5 millió tonna fenn-
tartható módon előállított élelmiszert 
biztosítani 14 milliárd euró értékben, 
illetve fenntart több, mint 150 000 
munkahelyet Európa part menti és vi-
déki régióiban. E jövőkép megvalósítá-
sához az európai akvakultúra-szektort 
szolgáló missziójának teljesítésével 
járul hozzá a FEAP. 


