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Míg Magyarországon évente és fejen ként 
mindössze 6, addig az Európai Unióban 
át lagosan 20 kilogrammnyi halat fo gyasz-
tanak. Mindehhez hozzájárul az alacsony 
fogyasztói bizalom, amelynek oka lehet 
többek között az is, hogy számos más 
termékcsoporttal (zöldség-gyü mölcs, ser-
tés, baromfi ) ellentétben a magyar halhús 
minőségéről igen keveset tudunk. 

A kialakult helyzeten jelentősen javíthat 
a hivatalosan „Új kockázatkezelési mo-
dellrendszer fejlesztése a víz- és élel mi-
szer-biztonság növelése érdekében a 
hal termékvonalon” címet viselő, röviden 
csak HappyFishnek nevezett projekt. A 
konzorciumot vezető WESSLING Hungary 
Kft. független vizsgálólaboratórium mel-
lett a konzorcium tagja a Szent István 

Magyarországon a halhúsfogyasztás jócskán elmarad az európai átlagtól, 
és érdemes lenne többet tudni a halhús minőségéről is. Mindkét problémára 
megoldást kínálhat egy most induló projekt, amely a tótól a fogyasztó 
asztaláig végigkíséri a haltermék minőségét befolyásoló tényezőket. A másfél 
milliárd forintos projektben részt vevő független laboratórium, egyetem és 
más szakmai partnerek megvizsgálják a vizeket, üledékeket, a halakat ért 
stresszhatásokat, a feldolgozási technológiákat, és új, költséghatékony vizsgálati 
módszereket dolgoznak ki, valamint a jogi szabályozás megalapozásához fontos 
határértékeket is meghatároznak. A projekt fő célja, hogy ne csak a halak, hanem 
az emberek is egészségesebbek legyenek. 

BOLDOG HALAK  

A LABORBAN 



Egyetem Akvakultúra és Környezet biz-
ton sági Intézete, valamint Hűtő- és Ál la-
titermék Tanszéke, illetve a The Fish mar-
ket Kft. és az SKC Consulting Kft. kép vi-
selői hangsúlyozták: a pályázat nemcsak 
az élelmiszer-biz tonság terü letén jelent 
fontos lépést (itthon és külföldön egy-
aránt), hanem az egészségmegőrzésben 
jelentős szerepet játszó halfogyasztás 
nö veléséhez is je lentősen hozzájárulhat, 
kedvező tár sa dal mi és gazdasági fo lya-
matokat generálva. 

A HappyFish részletesen feltárja a hal-
termék minőségét befolyásoló ténye ző ket:

» Káros vegyületek vizsgálata. A hal 
élettere alapvetően meghatározza a hús-
minőséget, ezért a projekt során gon-
dosan megvizsgálják a vizeket és üle dé-
keket, kiemelt fi gyelmet fordítva az olyan 
környezetbiztonsági és humán egész ség-
ügyi szempontból kockázatos vegyü le-

tekre, mint a növényvédő szerek, gyógy-
szer maradványok és más szerves és 
szervetlen mikroszennyezők. 

» Biodetoxifi káció. Az azonosított 
koc kázati pontok kezelésére úgynevezett 
biodetoxifi kációs megoldásokat dol goz-
nak ki, így a szennyező anyagok biológiai 
úton lebomlanak, és a közegben nem 
maradnak mérgező vagy káros vég ter-
mékek.

» Stresszhatások mérése. A leg kor-
szerűbb molekuláris biológiai módszerek 
fejlesztésével mérik a halakat ért kü lön-
böző stresszhatásokat, amelyek mini ma-
lizálása nemcsak az állatjóléti szem pon-
tok miatt fontos, hanem alapvető feltétele 
a jó minőségű hús előállításának is.

» A feldolgozási technológia vizs gá-
lata. A késztermék minőségét a terme-
lésen túl nagyban befolyásolja a fel dol-
gozási technológia. A projekt jelentős 

része e folyamatok pontosabb nyomon 
követésére és fejlesztésére fókuszál (pl. 
fertőtlenítés, beltartalmi értékek vál to-
zása).

A projekt legfőbb célja a minőségi 
halhús kritériumainak leírása, a halhús 
minőségét befolyásoló anyagok meg ha-
tá rozása tótól az asztalig. Vég követ kez-
tetésként pedig olyan – kocká zatbecs-
lésen és fogyasztási modelleken alapuló 
– határérték-javaslatok kidolgozása, ame-
lyek megalapozhatják a haltermékek jo-
gi szabályozását is. A három év alatt 
megvalósuló projekt további hozadéka, 
hogy az olcsó és hatékony vizsgálat 
csökkenthetné az analitikai költségeket, 
ezzel fokozva a kiváló minőségű termé-
kek piaci versenyképességét. A munka 
szerves részét képezi az innovatív (pl. 
konyhakész, hosszan eltartható) for má-
ban való kiszerelések kidolgozása is. 

A pályázati főösszeg nettó 1 419 187 223 
forint, ebből vissza nem térítendő tá mo-
gatás nettó 1 095 243 937 forint. A Nem-
zeti Versenyképességi és Kiválósági Prog-
ram pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal írta ki, a 
vissza nem térítendő támogatást a ma-
gyar állam nyújtja. Ez a pénzügyi keret 
jelentősen hozzájárulhat az ágazat ver-
senyképességének növekedéséhez, illet-
ve egy nemzetközi szinten is elismert, 
akvakultúrára és haltermékvonalra irá-
nyuló kompetenciacentrum kialakítását 
is megalapozhatja, ahol a Szent István 
Egyetem, illetve a közreműködő cégek 
szoros együttműködésben folytathatják 
az ágazattal kapcsolatos oktatási és 
kutatási feladatokat.
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