
• Fôtanácsos úr, a halászoknak az az ér-
zésük, hogy Önt nagy titokban nevezték ki
a hatóság élére. Ezzel talán nem is volna
baj, bár – s ez nem az Ön hibája – a pályá-
zati úton való kiválasztás elfogadhatóbb
lenne a közvélemény számára is. Ezen már
túl vagyunk, de valójában mi is az Ön új ti-
tulusa?

– Mindenekelôtt a kérdés kapcsán fel-
merülô kételyeket szeretném eloszlatni.
Nem tudom mennyire „nagy titokban” tör-
tént az én felkérésem. Az EU Bizottság
szeptember 9-én fogadta el a HOP-ot és fel
kellett gyorsítani az eseményeket, azaz a
munkálatokat. Egyébként nem neveztek
ki. Miniszter úr a folyamat felgyorsítása ér-
dekében megbízott az új osztály vezetésé-
vel. Természetesen pályázat kiírására is sor
kerül a poszt betöltésére, és annak nyerte-
se lesz a véglegesen kinevezett vezetô.
Nem titkolom, hogy az eddigi munkám
szerves folytatásának tekintem a megbí-
zást, és indulni fogok a pályázaton. Össze-
foglalva: ideiglenes vezetôje vagyok az osz-
tálynak.

• E kis kitérô után beszéljünk magáról a
feladatról…

– Az Európai Halászati Alap rendelete
szerint minden tagállamnak, amely élni
akart ezzel a lehetôséggel, el kellett készí-
tenie az operatív programját (csak Luxem-

burg nem élt a lehetôséggel). Az EHA-ren-
delet elôírja, hogy három hatóságot kell
felállítani a rendszeren belül. Ezek közül a
legfontosabb az irányító hatóság, amely
megvalósítja az elfogadott programot.
Emellett mûködnie kell egy ellenôrzô ha-
tóságnak, amely azt ellenôrzi, hogy a
Brüsszelbôl lekért pénzeket megfelelôen
használja-e fel az irányító hatóság. Tehát
ez a szerv nem a végsô kedvezményezette-
ket, többek között a vállalkozókat ellenôr-
zi, ezt a feladatot ugyanis a közremûködô
szervezet, az MVH végzi. S harmadikként

az igazoló hatóságot is meg kell alakítani,
amely igazolja a hatósági lekéréseket, és jó-
váhagyja helyességüket. Ez persze nagyon
leegyszerûsített, csak a felszín, hiszen lé-
nyegesen bonyolultabb a rendszer.
Brüsszelnek az volt a kérése, hogy a halá-
szat önállóan jelenjen meg a minisztérium
hierarchiájában, a feladat nagyságának
megfelelô létszám biztosításával. A minisz-
térium vezetése úgy döntött, hogy ennek a
feladatnak a megoldására a Természeti
Erôforrások Fôosztályán belül alakítanak
ki egy önálló osztályt, melynek neve: Halá-
szati Operatív Program Irányító Hatósági
Osztály (HOP IH Osztály). A név hosszú,
de a rövidített formáját használjuk, és min-
dent elkövetünk annak érdekében, hogy
mindenki tudja, mit értünk a rövidítés
alatt. Ami a dolog személyes részét illeti:
november 24-én kaptam kézhez az osztály-
vezetôi megbízást azzal, hogy elsô felada-
tom az osztály felépítése. Mindez nem
elôzmények nélkül zajlik, de hivatalosan
csak a megbízás után kezdhettem el a
munkát. Most keresem a megfelelô szemé-
lyeket, az irodát, s azt mondhatom, hogy
január elsejével mûködni fog az irányító
hatóság, hiszen a közlönyben is ez az idô-
pont jelenik meg.

• Mekkora létszámmal dolgozik majd az
osztály?

– Öt plusz egy fôvel (egy vezetô és öt
ügyintézô). A munka dandárjának elvégzé-
se ránk hárul, mivel teljesen el kell hatá-
rolni a három hatóság tevékenységét egy-
mástól. Az Irányító Hatóság a felelôs a
program megvalósításáért és egy bonyolult
koordinációs rendszer fenntartásáért. A fe-
lelôsség és a koordinációs rendszer külön
fejezetet érdemel, de erre most részletesen
nem térnék ki. Munkánkat közremûködô
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(Folytatás a 2. oldalon)

Az Európai Bizottság szeptember 9-én fogadta el a magyar Halászati Operatív
Programot, amely azzal a kötelezettséggel is járt a hazai igazgatásra nézve, hogy
a program elfogadásától számított három hónapon belül létre kell hoznia az EHA
tagállami felhasználására egy halászati irányító hatóságot. Gráf József agrármi-
niszter november 24-ével Gábor János vezetô fôtanácsost bízta meg az irányító ha-
tóság vezetésével. Az új osztály vezetôjével alaposan körbejártuk a tennivalókat, s
arról is szót ejtettünk, hogy miként képvisel majd a magyar halászság érdekeit az
új osztály tevékenysége.

Gábor János vezetô fôtanácsos
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szervezetként a Mezôgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal segíti, amelynél a halászati
területen dolgozó hivatalnokokkal az
AVOP HOPE kapcsán már hatékony és jó
kapcsolatot alakítottunk ki. Az új rendszer
erôsen hasonlít az AVOP HOPE rendszer-
hez, azzal a fô különbséggel, hogy nem pá-
lyázatokat, hanem kérelmeket kell a támo-
gatást igénylôknek benyújtaniuk, de amit
ugyanolyan mélységben, igényességgel
kell kidolgozni, mint a pályázatot. A másik
fontos különbség az, hogy a kérelmeket
nem a régiókhoz, hanem a MVH Központ-
hoz kell benyújtani. A decentralizáció so-
rán ugyanis megtanultuk, hogy a jogszabá-
lyok értelmezése régiónként nem teljesen
azonos. A kérelmek technikai részét az
MVH bonyolítja. A szervezetek és a folya-
matok ábráit egy késôbbi
alkalommal mutatjuk be: a
dolog természetébôl adó-
dik, hogy ezeket a folyama-
tokat most tervezzük, illet-
ve dolgozzuk ki. A minisz-
tériumon belül a stratégiai
feladatok kidolgozása és az
összes szempontnak való
megfelelés ellenôrzése is a
mi feladatunk.

• Az interjú december 9-
én készült, így a szervezési
munka kellôs közepébe csöppentünk.
Nyilvánvaló, hogy személyekrôl még nem
beszélhetünk, de arról igen, hogy milyen
feladatkörök lesznek, és hol lesz az iroda?

– Személyekrôl még valóban korai be-
szélni, ami nem jelenti azt, hogy ne volná-

nak jelöltjeim. De a kinevezésük elôtt nem
volna helyes megnevezni ôket. A hatóság
minden bizonnyal az FVM épületében kap
helyet, úgy tûnik, hogy a félemeleten lesz
elegendô irodahelyisé-
günk.

• Ezek a részletkérdések
azért fontosak, mert az irá-
nyító hatóság szoros kap-
csolatban áll majd a halá-
szokkal, a vállalkozókkal.
Ha jól értem, Önöknek a
halászokért kell dolgoz-
niuk, hiszen az Önök tevé-
kenysége arról szól, hogy az
Európai Halászati Alap magyar keretössze-
geit hogyan tudják a tógazdaságok maxi-
málisan és hatékonyan felhasználni. Las-
san két éve, hogy várjuk azokat a pályázati
kiírásokat, amelyekre a kérelmeket be le-

het nyújtani. Foglalkoznak-
e már ezekkel a pályázatok-
kal?

– Természetesen, sôt,
már a megbízásom elôtt is
elkészültek a pályázatoknak
megfelelô kérelmek beadá-
sát, és általában a támogatá-
sokat szabályzó nemzeti
rendeletek munkapéldá-
nyai. Az operatív program-
ban megfogalmazott támo-
gatási célokra írjuk ki a ren-

deleteket. Egyetértek abban, hogy elsôsor-
ban a magyar halászság érdekeit kell szem
elôtt tartanunk a munkánk során, de az
operatív programban a szakmai egyezteté-
seken általánosabb célokat is megfogal-
maztunk. Például a halfogyasztás növelé-

sét, az egészséges táplálkozásra való figye-
lemfelhívást, a halválaszték bôvítését stb.,
de igaz, az új rendszerben a támogatás fô
kedvezményezettjei, célzott személyei a

halászati ágazatban tevé-
kenykedôk. További fon-
tos cél, hogy a vállalkozók
is megtalálják az ágazat-
ban a számításaikat, biz-
tonságos munkalehetôsé-
get tudjanak a hátuk mö-
gött. Ezt viszont csak úgy
tudjuk elérni, ha stabil a
kereslet, és ehhez az áru-
alap-elôállítás és a feldol-

gozás. A halfogyasztás, a kereslet növelését
promócióval valósíthatjuk meg. Szerintem
a fejlôdés alapja a kereslet-indukálás, illet-
ve -növelés. Ennek kielégítésére szükség
van az árualap növelésére és a feldolgozás
fejlesztésével a választékbôvítésre. A szlo-
gen változatlan: „A megújuló halászatért”
kívánunk dolgozni. A halászati tevékeny-
ség sok mindent magában foglal, hiszen
nem csupán haltermelés folyik egy-egy tó-
gazdaságban. 

Ami a rendeleteket illeti: készül az alap-
rendelet, amelyhez kapcsolódnak majd a
konkrét ún. jogcímrendeletek. De még el-
képzelhetô, hogy az egyeztetés eredmé-
nyeként csak a teljes prioritási tengelyekre
vonatkozó rendeletekben lesznek össze-
foglalva az intézkedések. Tudom, hogy na-
gyon várják már a pályázási lehetôséget, de
további türelemre van szükség, hiszen csak
most tudtuk felgyorsítani a folyamatokat.
Olyan alapokat kell ugyanis megteremte-
nünk, amelyek hét évig megállják a helyü-
ket, amely holnap is mûködôképes, és
Brüsszel is elfogadja. Nem lehet kapkodni,
s mint már említettem, az elôkészületek ja-
vában zajlanak. Ám a finomhangolás most
zajlik, a konkrétumokat most kell leír-
nunk, megfogalmaznunk. 

Itt szeretném elmondani, hogy magát a
támogatási rendszert a nagy hármas köve-
telmény jegyében szeretnénk felépíteni.
Célunk, hogy a támogatási rendszer egy-
szerû, átlátható és hatékony legyen. A türe-
lem azért is fontos, mert a beszélgetésünk
idôpontjában még egyedül vagyok az osz-
tályon, és a jelenlegi munkakörömet sem
vette még át az utódom, ezért az elôzô he-
lyemen is helyt kell állnom. De azért nem
a „nulláról” indulunk: az Agrár- és Vidék-
fejlesztési Fôosztály munkatársai sokat se-
gítettek és segítenek most is, azonban
elôbb vagy utóbb el kell engedniük a ke-
zünket. Annyit elárulhatok, hogy a házból
ketten jönnek az osztályra dolgozni. Olyan
kollégák, akik eddig is a halászattal foglal-
koztak.

• Ezek szerint gôzerôvel folyik a szerve-
zés…
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Megkezdte munkáját a HOP Irányító Hatósági Osztály
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás a 4. oldalon)

A HOP Monitoring Bizottság felépítése 

Szavazati joggal rendelkezô tagok
Elnök – az Irányító Hatóság vezetôje (Halászati Osztály vezetôje)
FVM: Agrár-vidékfejlesztési Fôosztály, Természeti Erôforrások Fôosztálya
Közremûködô szervezet: Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 
Minisztériumok és országos hatáskörû szervek: Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-

rium, Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság. 
A következô regionális fejlesztési tanácsok képviselôi: A regionális fejlesztési tanácsok kö-

zös képviselôje 
Érdekképviseletek: Magyar Agrárkamara, Magyarországi Gazdakörök és Gazdaszövet-

kezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ), Mezôgazdasági Szövetkezôk és Termelôk
Országos Szövetsége (MOSZ), Magyar Természetvédôk Szövetsége (MTVSZ), Vízgaz-
dálkodási Társulatok Országos Szövetsége (VTOSZ), Haltermelôk Országos Szövetsé-
ge és Terméktanácsa (HALTERMOSZ), Magyar Országos Horgász Szövetség
(MOHOSZ).

Horizontális és esélyegyenlôségi szervezet: Nôk és Férfiak Társadalmi Egyenlôsége Ta-
nács, Országos Érdekegyeztetô Tanács Munkaadói Oldala. 

Tanácskozási joggal vesznek részt 
Pénzügyminisztérium, FVM EU-Integrációs és Nemzetközi Fôosztálya, EU Bizott-

ság képviselôi, Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MSZH), Halászati és Öntözési Kutatóintézet
(HAKI).

Az új rendszer erôsen 
hasonlít az AVOP HOPE 

rendszerhez, azzal a fô 
különbséggel, hogy nem 
pályázatokat, hanem 

kérelmeket kell a támogatást
igénylôknek benyújtaniuk.

A halászati tevékenység 
sokmindent magában foglal, 

hiszen nem csupán 
haltermelés folyik egy-egy 

tógazdaságban. 
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A tagi fórumot megelôzôen küldöttgyû-
lést tartott a szövetség, amelyen Dr. Orosz
Sándor ügyvezetô elnök javaslatot tett a a
tagok által fizetendô 2009. évi tagdíj (tagi
hozzájárulás) mértékére. A küldöttek egy-
hangú szavazással fogadták el az elôter-
jesztést, így a 2009. évi tagdíj mértéke
megegyezik a tavalyi tagdíjával. A tag által
fizetendô tagdíj összege a tag személyes
jellemzôinek függvénye, s ennek megfele-
lôen a tagdíj tagonként eltérô összeget
tesz ki. A tagok az éves tagdíj teljes össze-
gét mielôbb, de legkésôbb 2009. február
28-ig tartoznak befizetni (átutalni) a szö-
vetség számlájára. Amennyiben a befizetés
e határideig nem történik meg, a tag köte-
les a mindenkori jegybanki alapkamat két-
szeresének megfelelô késedelmi kamatot
megfizetni.

Elhangzott, hogy a 93 tagból 16-nak van
valamilyen tagdíjbefizetési ügye, ez 4,5
millió forint bevételkiesést jelentett az el-
múlt évben. Szilas Péter, a tatai Jávorka Sán-
dor Szakiskola igazgatója bejelentése ne-
gatívan érintette a hallgatóságot: az állami
iskolarendszerbôl kikerült a halászképzés.
(Szlovákiában 2 iskola, Csehországban pe-
dig 3 ilyen iskola is mûködik!) Miután a
bevételi források igencsak elapadtak a tan-
intézménynél, ezért a tagdíjbefizetésnél
méltányos elbírálást kért – és kapott – az
igazgató. 

Egy másik hozzászólásban fogalmazó-
dott meg, hogy jó volna, ha a szövetségen
kívül lévô haltermelôk kapcsolódnának a
szövetséghez, mert túlságosan leszûkült az
a kör, amelyik az érdekképviseleti tevé-
kenységet anyagilag is fenntartja. Az ugya-
nis tény, hogy a szövetségen kívül lévô ter-
melôk is profitálnak az érdekképviselet ál-
tal elért eredményekbôl. Ugyancsak egy-
hangúlag fogadták el a küldöttek a szövet-
ség 2008. évi költségvetésének – várható –
teljesítését, s a 2009. évi tervezetet. Miután
nem volt kifogás egyik mérleggel szemben
sem, a szövetségnek van költségvetése az
új esztendôre is.

A tagi fórumon az ügyvezetô elnök
felkérte Gábor Jánost a HOP Irányító Ható-
sági Osztály megalakulási körülményeinek
bemutatására, az igazgatási tevékenységek
számbavételére. Az osztályvezetô az inter-
júban is olvasható részleteket ismertette,

majd elmondta, hogy a hatóság az FVM
épületében, a félemelet 42-es szobában
kap helyet, ahol az egyeztetô tárgyaláso-
kat, megbeszéléseket is lebonyolíthatják.
Az MVH mint közremûködô szervezet ré-
szérôl Katics Máté segíti az osztály munká-
ját. Az öt tagból hármat megnevezett Gá-
bor János: helyettese lesz Dr. Réczei Gábor,
munkatársként dolgozik Román Zoltán és
Dankó Katalin, s még keresik a pénzügyes
és a tengelyfelelôs kollégát. Az osztály ja-
nuár elsejétôl megkezdi a munkáját a fél-
emeleti irodákban.

A legnagyobb érdeklôdés természete-
sen a pályázati kiírások idôpontjára irá-
nyult. Gábor János elmondta, hogy április
1. és november 1. az a két idôpont, amikor
a kiírt pályázatokra a kérelmeket be lehet
nyújtani, mégpedig egy hónapon át. A ki-
fizetésekre is kétszer kerül sor egy év alatt,
s ami újdonság, hogy a 2008. január elseje
után megkezdett beruházásokra is kérhe-
tô támogatás, amennyiben a megfelelô
számlák rendelkezésre állnak és a pénzü-
gyi elôírások is teljesülnek. Sok szó esett az
agrár-környezetgazdálkodási program
2009 utáni folytatásáról is. Sztanó János

(Szegedfish Kft.) és Puskás Nándor (Horto-
bágyi Halgazdaság Zrt.) felszólalásukban
azt hangsúlyozták, hogy amennyiben nem
lesz akg-támogatás, akkor a fejlesztéseket
nem tudják a tógazdasági vállalkozók vég-
rehajtani, így az EHA-forrás sem fogy el.
Ezért – ha megmarad a fejlesztésre szánt
összeg egy része – lehetôvé kellene tenni,
hogy az EHA-forrásból fizessék az akg
programot. Kiss György Károly társelnök
(Balatoni Halászati Zrt.) vitatkozott ezzel
a javaslattal, s azt emelte ki, hogy a szövet-
ségi feladatokat kellene meghatározni ah-
hoz, hogy az EHA-forrást teljes mértékben
kiaknázza a magyar halászság. E szerint a
szövetségnek információs bankot kellene
létrehoznia, el kellene végeznie a pályáza-
ti kérelmeknél az elôminôsítô munkát, s
nyílt tendert kellene kiírnia pályázatírók
számára. S fontos volna az is, hogy a szö-
vetség együttmûködést alakítson ki a ban-
kokkal.

Lévai Ferenc társelnök (Aranyponty Zrt.)
az egyebek napirendi pont keretében ar-

ról tájékoztatta a jelenlévôket, hogy az egy
éve összeállt „vizes” bizottság körlevelet
küld szét a szövetség tagjainak, amelyben
felhívják a figyelmet, hogy a téli tárolású
vízmennyiségért nem kell vízdíjat fizetni.
Továbbá a bizottság javaslatára egységes
elveket dolgoz ki a hatóság a vízdíj kiszá-
molására, így mindenütt az országban azo-
nos vízdíjakat számolnak el. A társelnök si-
kerként könyvelte el azt az európai parla-
menti döntést, amely szerint az EU egysé-
ges programot dolgoz ki a kormoránok ál-
tal okozott károk enyhítésére.

h-n

Küldöttgyûlés és tagi fórum
A Haltermelôk Országos Szövetsége és Terméktanácsa december 17-én tagi fóru-
mot rendezett, melynek keretében a résztvevôk megbeszélték a magyar halászat és
az érdekképviselet idei, 2009. évi tennivalóit. A vendégelôadó Gábor János, a
Halászati Operatív Program Irányító Hatóság és a Monitoring Bizottság vezetô-
je volt, aki az új hatóság tevékenységét mutatta be. Miután errôl a témáról olvas-
hatják interjúnkat, így csak azokat a kérdéseket érintjük, amelyek a abban nem
szerepeltek.

A tagi fórum résztvevôi nagy érdeklôdést tanúsítottak
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ÉRDEKKÉPVISELET

– Pontosan. Egy minisztérium szerveze-
tére nem éppen a gyorsaság a jellemzô, de
szükség esetén begyorsul a gépezet és ez
történt ebben az esetben is. A nehézséget
az okozza, hogy sok egyeztetést kell párhu-
zamosan lefolytatni az eljárásrendek kidol-
gozása érdekében. És mindenki ismeri a
mondást az ördögrôl és a részletekrôl. Hát
ezeket a részleteket kell nagyon alaposan
meghatároznunk. Az interjú idején csak
egy pillanatképet tudok felvázolni, de re-
ményeim szerint a megjelenés idôpontjá-
ban már minden részlet a helyén lesz. Bí-
zom benne, hogy január elsejével az új osz-
tály az új irodákban teljes erôvel megkezdi
a munkát, készen lesznek a munkaköri
leírások, és a rendeletek is jó úton halad-
nak majd a megjelentetés felé.

• Szóljunk a feladatkörökrôl is…
– Mindhárom tengelynek lesz felelôse.

A kettes tengelybe a beruházások tartoz-
nak, míg a hármas tengely a kollektív ak-
ciókat, az innovatív tevékenységet, a ter-
melôi szervezetek támogatását, a promó-
ciós tevékenységet, az ötös tengely az ad-
minisztrációnak nyújtandó technikai segít-
ségnyújtást, az informatikát, a kommuni-
kációt tartalmazza.

• December 3-án lezajlott a Monitoring
Bizottság alakuló ülése, amely nem éppen
tervszerûen zárult. Többek véleménye sze-
rint a felkészületlenség okán botrányos
volt az ülés levezetése, s nem készült el a
bizottság ügyrendje.

– Tisztázzunk néhány dolgot. Mivel én is
részt vettem az ülésen, a botrányos jelzôt
vissza kell utasítanom. Átmeneti helyzet
volt, én már megkaptam a megbízásomat,
ami egyben a Monitoring Bizottság elnöki
teendôivel is felruház, azonban az elôké-
szítésben más beosztásom miatt nem tud-
tam teljes erôbedobással részt venni. Akik
pedig szervezték, azok a saját munkájuk
mellett végezték ezt a munkát is. Ez volt az
elsô önálló halászati MB ülés. Én egy kicsit
többet láttam az elôkészületekbôl, mint az
MB alakuló ülésének résztvevôi, akik mel-
lesleg szintén elsô alkalommal találkoztak
ebben a körben. Szerintem mindnyájunk-
nak tanulnia kell még és több megértéssel
kellene fordulni a jó szándékú szervezôk
felé. A Monitoring Bizottság a HOP végre-
hajtásának hatékonyságát és minôségét el-
lenôrzi. A bizottságot az elfogadott opera-
tív program alapján az IH jelöli ki a HOP
jóváhagyásától számított három hónapon
belül. A feladatok végrehajtásának mód-
szereit és szabályait maga a bizottság hatá-
rozza meg. Ez a testület egyfajta társadalmi
kontroll az uniós pénzek átlátható, haté-
kony felhasználására, hiszen egy sor dön-
tést el kell fogadtatni a bizottsággal. De ja-
vaslatokat is tehet, mivel – nem szavazati
joggal, de – az Európai Bizottság is képvi-

selteti magát. Egy fontos dolgot azonban
le kell szögeznünk. Az MB nem módosít-
hatja az operatív programot – azt csak az
Európai Bizottság teheti meg a tagállam
kérésére. Az MB javaslatot tehet a prog-
rammódosításra. A bizottság létszámát az
EHA-rendelet nem szabályozza, de egy
olyan kis program esetében, mint a ma-
gyar is, a testület 15–17 tagú. 

A kérdésére válaszolva: ez egy rendha-
gyó ülés volt, s nem az ügyrend elfogadása
volt az elsôdleges cél. A cél az volt, hogy
összeüljön a bizottság, s a munka elkez-
dôdjön. Az ügyrendet megpróbáltuk elfo-
gadtatni, de ez nem sikerült. A végsô válto-
zathoz december 15-ei határidôvel kértük
a tagok javaslatait. A módosításokat – a bi-
zottsági elfogadtatás után – át kell vezetni
a Halászati Operatív Programba is. Egy ér-
demi módosítás, ami a pénzügyi belsô át-
csoportosításokat vagy új intézkedések –
támogatási célok – bevezetését jelenti,
hosszú, és a végeredményét tekintve bi-
zonytalan procedúra. Az ülésen elhangzott
javaslatokat egyébként átvezetjük. A bizott-
ság várhatóan január második felében is-
mét összeül, s ezen már a végleges ügyren-
det is elfogadjuk, így az érdemi munkavég-
zésnek sem lesz akadálya. Azt gondolom,
hogy az ülésen megjelent képviselôk vala-
mennyien tudásuk legjavát adva szóltak
hozzá a napirendhez, de a dolgok össze-
függnek. Értem ez alatt azt, hogy a rende-
let sem láthat napvilágot addig, amíg az
ügyrend alapján a bizottság meg nem kez-
di a munkáját. Ugyanis az EHA elôírása,
hogy például a kiválasztási kritériumokat a
Monitoring Bizottságnak jóvá kell hagynia.
Ez a dokumentum pedig azt tartalmazza,
hogy a támogatások odaítélésénél milyen
szempontokat vesznek figyelembe az esély-
egyenlôség, a kisvállalkozások preferálása
és még sok szempontból. Az ügyrend és a
kiválasztási kritériumok jóváhagyása nél-
kül nem lehet a „támogatási” rendeleteket
megjelentetni.

• Két év esett ki a támogatások meghir-
detésébôl. Bár tudjuk, hogy a pénz nem
vész el, de a beruházások megvalósítására
kevesebb idô áll rendelkezésre. 

– Való igaz, hogy csaknem két év telt el
a támogatások meghirdetése nélkül, ép-
pen ezért gondoljuk azt, hogy a legfonto-
sabb most a kettes tengelyre – a beruházá-
sokra – vonatkozó pályázatok kiírása, már
csak azért is, mert a támogatási forrás 70
százaléka erre a célra fordítható. Jelenleg
négy rendelettervezet van egyeztetés alatt.
Az alaprendelet azt taglalja, hogy a HOP-
támogatásokat hogyan és mi módon vehe-
tik igénybe. Ehhez kapcsolódnak a beru-
házási támogatásokat célzó kiírások, mint
például a tóépítés, a feldolgozói kapacitás
növelése és a természetes vízi halászat fej-
lesztése. Várhatóan január második felé-
ben, inkább végén a rendeletek is megje-
lenhetnek, amennyiben az átadandó
feladatokról szóló delegációs szerzôdést is
sikerül megkötnünk az MVH-val. Ugyanak-
kor ki kell dolgoznunk a TS felhasználását
szabályozó eljárás rendet is. Van bôven
teendô. Itt ragadnám meg az alkalmat ar-
ra, hogy köszönetet mondjak e cikk kap-
csán is azoknak, akik segítették a HOP
megírását és elfogadtatását. Nem kis büsz-
keséggel mondom, hogy a Monitoring Bi-
zottság ülésén a Bizottságot képviselô meg-
bízott igazgató azt mondta, hogy a magyar
Halászati Operatív Program egyike a leg-
jobbaknak a tagállamok közül.

• Az agrár-környezetgazdálkodási prog-
ram finanszírozása 2009. december 31-éig
megoldott. Az EHA forrásaiból nincs e
program folytatásához pénz. Lesz-e folyta-
tás?

– A minisztérium vezetése változatlanul
azon az állásponton van, hogy az EMVA
forrásait kell erre a célra is felhasználni.
Annak ellenére, hogy eddig falakba ütköz-
tünk Brüsszelben, a Mezôgazdasági Fôigaz-
gatóságnál, nem adjuk fel a küzdelmet és
keressük a megoldást.

• Mit sem ér a hatósági tevékenység, ha
nincs róla hír, nem kommunikálják, és
nem jut el az érintettekhez az információ.

– A rendeletek kapcsán említettem,
hogy elsô menetben a beruházási kérelme-
ket várjuk. A hármas tengely tartalmazza
azokat a lehetôségeket, amelyekkel a szö-
vetség is élhet, s ez a kommunikáció, a pro-
móciós tevékenység. Mi támaszkodni sze-
retnénk a Haltermosz eddigi tevékenysé-
gére, vagyis szerintem az egyik kommuni-
kációs forrás lehet a Halászati Lapok. De
ezen kívül is több lehetôség nyílik az infor-
máció áramoltatására, mint például a hon-
lapon való megjelentetés. Le kell ülnünk,
és át kell gondolnunk a tennivalókat, az el-
képzeléseinket, így juthatunk közös neve-
zôre.

Hajtun György 

(Folytatás a 2. oldalról)

Megkezdte munkáját a HOP Irányító Hatósági Osztály

Gábor János a tagi fórumon
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MARKETING PROGRAM

• Ügyvéd úr, ezúttal nem vitás kérdésrôl,
ügyrôl kérdezem, hanem arról, amit a sza-
badidejében – úgymond – „szerelembôl”
tesz. A halfôzés tudományáról van szó. Ha
jól tudom, Ön több tucat fôzôbajnokságot
nyert…

– Jól tudja. Lévai Feri barátommal az
imént fejeztük be a felvételt, amelyben be-
mutatjuk, hogyan kell, egyszerûen, ötféle
alapanyagból – pirospaprika, só, hagyma, víz
és hal – megfôzni az igazi halászlét.

• Miért gondolja, hogy így kell a halfôzést
is propagálni?

– Szívügyem, hogy több halat egyen az or-
szág lakossága. A mi vidékünkön már meg-
valósult ez az elképzelés, hiszen, ha nem té-
vedek, akkor Baján az egy fôre jutó éves hal-
fogyasztás eléri az uniós átlagot, a 25 kilo-
grammot. Miközben az országos átlag nem
éri el a négy kilogrammot. Aki teheti, annak
tennie is kell azért, hogy több halat egyen a
magyar ember.

• Kinek az ötlete volt a karácsonyi halfô-
zés?

– Már egy éve dédelgetjük ezt az álmot
Lévai Ferivel, amely most végre megvalósult.
Remélem, hogy az egyszerû recept alapján
sokan fôznek jó halat karácsonykor. S ha si-
ker koronázza a karácsonyi menüt, akkor
gyakrabban nyúlnak a halhoz a házi szaká-
csok is.

• Lévai Ferenc konyhában, Ön viszont
bográcsban fôzte a maga halászléjét. Miért
gondolja, hogy karácsony ünnepén veszik
majd az emberek a bográcsot, és kimennek
fôzni az udvarra?

– Azért, mert a mi környékünkön ez nem
számít furcsaságnak. Azok az emberek, akik
lakótelepen laknak, ôk is megjelennek az ut-
cán a bográccsal, és december 24-én kora
délután a szomszédokkal összefogva, egy po-
hár bor, pálinka mellett megfôzik a halász-
lét.

• Bizonyára mindenki ôrzi a maga titkát.
Önnek van-e ilyen?

– Van egy bejáratott receptem, ami nem
titok. A titok az idôbeliségben, a forralásban
rejlik. Ez nem jelent mást, mint hogy a halat
intenzíven kell forralni, úgy forrjon, mint a
lúg. Ez hozza ki ugyanis a paprikából és a
halból az elvárt ízvilágot. Ami pedig az idôt

illeti: évtizedek alatt kialakult egy halfôzési
idô, amit ha pontosan betartunk, hamar
hozzájutunk egy kellemes, finom, egysége-
sen jó minôségû halászléhez. 

• Kitôl tanulta a halfôzést?
– A halfôzést sok embertôl tanultam. Elô-

ször például az édesanyámtól lestem el a tu-
dományt, aki kiválóan fôzte a halat. Egy
nagybátyám, aki halász volt, és szerette a jó
bort, a szép asszonyt és a halat, ugyancsak so-
kat csiszolt a tudományomon. Jómagam a
mai napig figyelek, s ha látok valakit, aki szá-
momra is újat fôz, attól nem szégyellem el-
kérni a receptet. Újabban nem csak a dunai
halászlé kategóriában indulok a versenye-
ken, hanem a tiszai-kôrösi kategóriában is,
és a versenyzôktôl is el-ellesem a titkokat.
Egyébként mindkét kategóriában alkalma-
zom a másik technológiát, mert úgy gondo-
lom, hogy nem átjárhatatlanok a határok.
Mindegyik halászlének megvan az elônye,
ami hasznosítható mindkét oldalon.

• A dunai halászlé fôzésének örökös baj-
noka Sobri Farkas József volt, akirôl ezúttal
sem szabad megfeledkeznünk…

– Valóban nem, hiszen tôle is sokat lehe-
tett és kellett tanulni. Profi szintre emelte a
halászléfôzést, magam is jól ismertem.

• Jónéhány zsûriben bíráltam a verseny-
zôk fôztjét, s mondhatom, hogy több olyan
zsûritársam is akadt – velem együtt –, akik
felismerjük az Ön halászléjét.

– Az elmúlt évtizedekben szinte vala-
mennyi versenyen, ahol lehetett, megjelen-
tem, és valóban, a szakavatott zsûri – nem
szeretnék álszerény lenni – a jó hallét megis-
meri. S ha nem is az én nevemet említik, de
két-három versenyzôtársamét biztosan szóba
hozzák. Ez nem baj, mert azt vettem észre az
eddigi versenyzések során, hogy Tatától Du-
navecsén át, Dunaföldváron, Nagybaracs-
kán, Gyomaendrôdön, Szarvason keresztül
– hogy csak néhány gyôztes helyszínt említ-
sek – mindenütt elfogadták a receptúrámat.
Az ország legjelentôsebb halfogyasztási he-
lyeirôl van szó, ahol sikerült versenyt nyer-
nem, szám szerint 42-t.

• Ez – pestiesen szólva – gombócból is túl
sok…

– Van ennek hátulütôje is. Szerbiába
meghívtak Apatinba versenyezni, s az elsô al-

kalommal a bronz, második alkalommal az
ezüst bográcsot nyertem meg. Többet nem
hívtak meg.

• Civilben Ön ügyvéd: hasznosul-e ez a tu-
domány a munkája során?

– A kettô sehol nem találkozik. Csak egy
szûk kör tudta rólam ezt az információt, de
meg is marad ebben a szûk körben. Legfel-
jebb annyi a haszon, hogy a megyei ügyvédi
napon felkérnek egy halászlé fôzésére.

• Szóljunk néhány szót az alapanyagok mi-
nôségérôl.

– Nem mindegy, hogy milyen minôségû a
hal, a hagyma, a paprika, a víz. Több verse-
nyen kellett kénes vízbôl fôzni a lét, s egé-
szen más illat-, ízanyag jött ki a végén. A tisz-
ta forrásvíz a legjobb, azon kívül esküszöm a
makói bronzhagymára, ami legyen kemény
és tavalyi. Ami a paprikát illeti: az országban
sok helyen termesztenek, de tapasztalatom
szerint Sükösd és Dusnok környéke a legal-
kalmasabb a paprika termelésére. Termé-
szetesen a hal íze a legfontosabb: a kevésbé
zsíros halat kedvelem.

• S meddig versenyez?
– Lassan a koromnál fogva is eljön az idô,

hogy abbahagyjam az országjárást. De azért
is, mert egy idô múlva – s ezt készséggel elfo-
gadom – unalmassá válik az ember. Azt gon-
dolom, hogy az ötvenedik gyôzelem után
felhagyok a versenyzéssel, s azután inkább
bemutatókon kívánok részt venni. Így talán
megszerettetem a halat, s növelhetem a hal-
fogyasztók táborát. Mindenkivel, aki kíván-
csi rá, megosztom a tudományt.

• S otthon is Ön fôzi a halat? A felesége,
Ildikó asszony is kiváló szakács.

– Ildi született bajai lány, s kiskorától
kezdve megszokta a halat, a fôzést. Vitatha-
tatlan, hogy kiválóan fôz, de otthon én va-
gyok többet a konyhában. 

• Végezetül: mit remél a forgatástól, s
lesz-e folytatása?

– Remélem, hogy aki nézi a mûsort, az év-
tizedes tapasztalatok alapján finom, kiváló
halászlét fôz a családja számára, s ez öröm. S
ha jó lesz a fogadtatás, akkor lesz folytatás is,
mert nem csak halászlét fôzünk a publikum-
nak, hanem jó pár más helyi, a halhoz kap-
csolódó ételt is.

H. Gy. 

Ott voltunk a felvételen
Heten – no nem mint a gonoszok, hanem mint baráti társaság – ültük körül Ré-
timajorban a kocsma asztalát, hogy a tévé nyilvánossága elôtt elfogyasszuk az or-
szág halászléjét. Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója házigaz-
daként vitte a szót, Koncz Gábor színmûvész, Dr. Novics György ügyvéd, Vida Pé-
ter szekszárdi borász, Szatmári Gábor, a Don Pepe étteremlánc tulajdonosa,
valamint e sorok írója és felesége, Hajtun Mariana mellett. Mire ezek a sorok
megjelennek, már tudjuk, hogy valóban több millióan nézték-e meg, hogyan kell
egyszerûen és gyorsan kiváló, díjnyertes halászlét fôzni? A felvétel szünetében a
társaságból a legavatottabb fôzôt, Novics Györgyöt faggattuk a titokról. Dr. Novics György
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PIACSZABÁLYOZÁS

DR. OROSZ SÁNDOR (MSZP): Szeretnék most a
természetes vizek, azok halállománya, a hor-
gászok és az ôket kiszolgáló, döntôen az álla-
mi vizeken halászati-horgászati hasznosítást és
horgászati lehetôséget biztosítók érdekében
szólni. Miért is teszem ezt? Teszem ezt azért,
mert 1997-ben elfogadtuk a XLI. törvényt – ez
a halászatról és a horgászatról szól –, és ebben
bizonyos befizetésekre kötelezzük részben a
halászati hasznosítót, részben azokat a hor-
gászembereket, akik nincsenek kevesen az or-
szágban – több mint 300 ezren vannak –, és
szerintem nincs olyan, egyéni választókerület-
ben megválasztott országgyûlési képviselô,
akinek a körzetében ne élne e nagyon egész-
séges és természetbarát hobbinak a hódolója.
Természetesen Óbudán is elég sok horgász-
ember él. Nos, ôket befizetésre kötelezzük a
törvény alapján, ami a mostani költségvetési
törvényben a földmûvelésügyi tárca egyik köz-
pontosított bevételeként jelenik meg. Ebben
a sorban a horgászengedélyekért, a horgász-
igazolványokért, a halászati-horgászati ha-
szonbérletért befizetett összegek – elenyészô
részben bizonyos bírságtételek is – szerepel-
nek. A törvény a felhasználásról úgy szól, hogy
fölsorolja, hogy milyen célokra kell fordítani.
Megnéztük, ilyen a kiadási oldalon a földmû-
velésügyi tárcánál nincs. 

Egyik ellenzéki képviselôtársam ennek ér-
dekében úgynevezett halgazdálkodás támoga-
tása nevû jogcím visszaállítására törekedett –
még egyszer mondom – MeH-pénzbôl, ami-
vel nem értek egyet. Ez ma
már nincs. Van azonban egy
állami haltelepítési program,
amely pontosan ugyanolyan
nagyságrendû, tehát 200 mil-
lió forint értékû, amely
egyébként kevesebb, mint
ami a tényleges befizetés, hi-
szen a tényleges teljesítés ál-
talában 300 millió forint kö-
rül mozog. Jelenleg a beter-
jesztett földmûvelésügyi feje-
zetben egyetlen fillér kiadás sincs erre. Élnék
a gyanúperrel – hogy egyszerûen fogalmazzak
–, hogy Gráf József miniszter urat elárulták a
munkatársai. Azért gondolom ezt, mert Gráf
miniszter úr számos horgász- és halászfóru-
mon támogatásáról biztosította ezt az ügyet.
Persze azt is hallottam, hogy ezt a támogatást
a halászok megkapják. Nem pontosan

ugyanarról beszélünk, de némileg merüljünk
el a történelemben; nem kell nagyon messzi-
re menni. Az Európai Unióhoz való csatlako-
zás elôtt a halászok és a horgászok rendelkez-
tek az akkor még 300 milliós összeggel, ren-
delkeztek ivadéknemesítési, agrár-környezet-
gazdálkodási támogatással, és rendelkeztek
úgynevezett halászatmoder-
nizációs támogatással is.
Most, hogy mindössze egy
halászatmodernizációs támo-
gatási jogcímeket tartalmazó
HOP-ot fogadott el Brüsszel,
azt mondanám, hogy ebben
van benne az összes többi. Ez
azért sem helyénvaló megál-
lapítás, mert a tervezés kez-
detekor ezeket az összegeket
– így például ezt a most általam hiányolt tételt
is – notifikáltatni akarta a tárca. Attól kezdve
mondja azt a minisztérium, hogy ott van,
megkaptátok más jogcímen, amióta erre a no-
tifikációra nem került sor. 

Azért szólok, képviselôtársaim, mert jó len-
ne, ha a költségvetés tervezése során elköve-
tett – nevezzük így – hiba vagy mulasztás okán
nem vezetnénk be a horgászok számára egy
hobbiadót. Ez ugyanis ebben a formában, ha
így marad, nem más, mint egy hobbiadó, hi-
szen van egy törvény által elôírt befizetési kö-
telezettség, amit aztán valamire elkölt az ál-
lam. Ez nem lenne helyénvaló. Befejezésül
engedjék meg, hogy egy irodalmi példával

zárjam mondandómat. An-
nak idején, amikor a Pál ut-
cai fiúkat olvastam – van e a
teremben, aki ne tette volna
ugyanezt? –, nem a vörösin-
gesekkel szimpatizáltam, kü-
lönösen azért, mert azok haj-
lamosak voltak einstandolni.
Én nem szeretnék einstan-
dolni, ezért jó lenne, ha az ál-
talam forszírozott állami hal-
telepítési program ismétel-

ten megjelenhetne 200 millió forint értékben
a 2009. évi költségvetésben. 

KARSAI PÉTER (MDF): Orosz Sándor képvi-
selôtársam hozzászólásában a horgászatról, a
halászatról, a szabadidô-eltöltésrôl beszélt
hosszasan, és indokolta egyik módosító indít-
ványát, amelyben az FVM költségvetési tételei-
bôl 200 milliós összeget kér és remél a halasí-

tások támogatására. Nagyon fontos dolgot
mondott, amikor hobbiadónak nevezte a hor-
gászok által befizetett állami horgászjegyekre
szóló összeget. Talán nem sokan tudják, hogy
a legnagyobb magyarországi civil egyesület
éppenséggel a horgászok egyesülete a maga
több, mint 300 ezres táborával, sôt, ha ehhez
hozzávesszük, hogy legalább még 200 ezer
ember hobbiszinten szintén horgászni szo-
kott, akkor félmillió ember kikapcsolódásá-
ról, rekreációjáról és egyebekrôl van szó.

Nemrégiben Sáregresen részt vettem egy
olyan tanácskozáson, ahol pont ezeket a dol-
gokat elemezgettük, boncolgattuk ötpárti je-
lenléttel. Ott egy riasztó számot jegyeztem
meg abból az adathalmazból, amit a téma
szakértôi bemutattak, nevezetesen azt, hogy
az utóbbi esztendôkben feltûnôen csökken az

ifjúsági és a gyermekhorgá-
szok száma. Ez azért nagy
baj, mert mint civilben hor-
gászember, igazán azt tudom
mondani önöknek, hogy
nem kell a zaklatott politiku-
si létemet, mondjuk, ideg-
csillapítókkal kompenzálni.
Ennek az az oka, hogy ami-
kor kiülhetek a Duna köze-
pére, akár csak egy-két óra

hosszára a Gemenci-erdô tövében, akkor ez
egy-két hétre olyan feltöltôdést, olyan kikap-
csolódást ad nekem, amit igazán mindenki-
nek csak ajánlani tudok, hogy próbálja ki. 

Nos, egy ilyen dolog a gyerekkorban kez-
dôdik el, amikor az ember a gyerekét, mond-
juk, fél vagy akár egy egész napra elviszi vala-
melyik folyó partjára, ez valami hihetetlenül
nagy esemény a gyerekeink számára. Azért is
látom riasztónak azokat a számsorokat, ame-
lyeket a sáregresi tanácskozáson megismer-
hettünk, mert pont egy olyan tevékenységtôl,
a természet szeretetétôl, a környezettôl, egy
olyan tudásanyagtól – még talán ezt sem túl-
zás erre az ismeretanyagra mondani – fosztjuk
meg, vagy nem juttatjuk hozzá a gyerekeinket,
ami a késôbbiekben egyrészt duplán kamato-
zik is, ha pedig nincs, akkor ez óriási veszte-
ség. Bízom Gôgös Zoltán államtitkár úrban is,
mert a sáregresi tanácskozáson ékes szószóló-
ja volt – ô civilben szintén horgász – ennek az
ügynek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a
pénz tényleg egy olyan összeg, amit érdemes
arra fordítanunk, hogy ez az 500 ezer ember
továbbra is járhassa az országot és kikapcso-
lódhasson. Ezek rendkívül fontos ügyek.
Ezért kérem az Országgyûlést, hogy ezt a mó-
dosító indítványt majd támogatni szívesked-
jék, hogy az a bizonyos 200 millió forint a ha-
lasításra, a halutánpótlásra elkölthetô legyen.
Arról nem is beszélve, hogy meglátásom sze-
rint azok, akik állami horgász-, halászjegyet fi-
zetnek, joggal várhatják el minimum azt, hogy
ezt az összeget visszaforgatják a vizekbe, a ta-
vakba. 

Szeretném hangsúlyozni,
hogy ez a pénz tényleg egy
olyan összeg, amit érdemes
arra fordítanunk, hogy ez

az 500 ezer ember továbbra
is járhassa az országot 
és kikapcsolódhasson.

Jó lenne, ha a költségvetés
tervezése során elkövetett –
nevezzük így – hiba vagy

mulasztás okán nem 
vezetnénk be a horgászok
számára egy hobbiadót

Idén nincs pénz állami haltelepítésre
Az Országgyûlés ezévi költségvetésének vitájában Dr. Orosz Sándor (MSZP) – a töb-
bi téma mellett – az állami haltelepítési program finanszírozásához is hozzászólt.
Tette ezt azért, mert a költségvetésbôl hiányzott az a 200 millió forint, amelyet 2008-
ban még felhasználhattak a program végrehajtói. A vitában Karsai Péter (MDF) is
szót kért, s nem csak támogatta Orosz Sándor mondandóját, de módosító indítványt
is benyújtott e tárgyban, amit azonban a végsô szavazásnál a képviselôk többsége
(210 nem szavazattal) elvetett. Felszólalásaikat az alábbiakban közöljük.
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I. Az EU új tengerügyi politikája
A tengerekhez, az óceánokhoz és a part
menti területekhez kötôdô gazdasági és rek-
reációs tevékenységek egyre összetettebb
feladatokat jelentenek. Ezek a tevékenysé-
gek magukban foglalják többek között a ten-
gerhajózást, a halászatot, az akvakultúrát, az
olaj- és gázkitermelést, a szél és az árapály
energiatermelésre történô hasznosítását, a
hajóépítést, a tengerkutatást és rekreációt. 

Az EU új tengerügyi politikájának kidol-
gozása és 2007 decemberétôl történô alkal-
mazása jelzi, hogy az Európai Bizottság intéz-
kedéseinek homlokterében a „tengerügyek”

állnak. Nem véletlen, hogy a Halászati Fô-
igazgatóság neve is DG MARE-ra vagyis Ten-
gerügyi Fôigazgatóságra változott 2008. már-
cius 29-tôl. Ami a tengerügyi politikában a
halászatot és az akvakultúrát illeti, a legna-
gyobb figyelmet a tengeri halászat kapja a
túlhalászás, és az ebbôl eredô konfliktusok
miatt. A tengeri akvakultúra ugyan a tenger-
ügyi politika része, de nem olyan kritikus ele-
me, mint a halászat, tekintettel arra, hogy a
kutatás-fejlesztés eredményeinek alkalmazá-
sával az e területen meglévô konfliktusok
(halliszt és halolaj nagymértékû felhasználá-
sa, kiszökött halak okozta genetikai szennye-
zôdés, illetve a környezet szerves anyagokkal,

kemikáliákkal és egyéb anyagokkal való ter-
helése) mérsékelhetôk. Az édesvízi halászat
és akvakultúra viszont csak áttételesen jele-
nik meg a tengerügyi politikában, olyan mér-
tékben, amennyire hatással van a part-menti
zóna szocio-ökonómiai és környezeti ténye-
zôire. 

II. A fenntartható akvakultúra 
fejlesztés európai 

stratégiájának átdolgozása
A 2002-ben elfogadott stratégia három fô
célja az alábbi volt:

– az akvakultúrából élôk hosszabb távú
foglalkoztatásának a biztosítása;

– a fogyasztók egészséges, biztonságos és
jó minôségû élelmiszerrel történô ellátása
az állat-egészségügyi és állatjóléti feltételek
biztosítása mellett;

– annak biztosítása, hogy az akvakultúra
termelés környezetbarát módon történjen.

A korábbi stratégia fô céljai ma is érvénye-
sek, azonban az elmúlt öt év alatt bekövetke-
zett változások, többek között az Európai
Unió bôvítése, szükségessé tették a stratégia
újraértékelését és átdolgozását. A stratégia
átdolgozása széles körû társadalmi konzultá-
ción alapult, amelynek során a magyar el-
nöklettel mûködô Európai Akvakultúra Tár-
saság (EAS) is megfogalmazta véleményét.
Az EAS a Bizottságnak megküldött vélemé-
nyében hangsúlyozta a tógazdasági halter-
melés sajátosságait és az európai akvakultú-
rában betöltött fontos szerepét. 

A stratégia revíziójának fontos állomása
volt a Brüsszelben 2007. november 17-én, az
európai akvakultúrában érdekeltek széles
körû részvételével megtartott tanácskozás. A
tanácskozáson felkért elôadóként részt vett
az Akvakultúra Központok Közép- és Kelet
Európai Hálózatának (NACEE) koordiná-
tor intézménye, a szarvasi HAKI az igazgató-
ja is, aki bemutatta a tógazdálkodás sajátos-
ságait és a multifunkcionalitásban rejlô le-
hetôségeket, illetve röviden ismertette a
NACEE szervezetét és mûködését. 

A szakmai konzultációk és a kelet-európai
lobbi eredményeképpen a fenntartható ak-
vakultúra fejlesztés európai stratégiájának
átdolgozott változatában méltó súllyal szere-
pel a tógazdálkodás, mint az európai akva-
kultúra egyik sajátos szektora. 

III. Az Európai Halászati Alap
Az EU-tagországok halászatának és akvakul-
túra-termelésének fejlesztését szolgálja az
EHA, amely a 2007–2013 tervidôszakra
3,848 milliárd eurót biztosít meghatározott,

(Folytatás a 8. oldalon)

2009. január 23-án pénteken a gödöllôi
Szent István Egyetem HALGAZDÁLKO-
DÁSI TANSZÉKÉNEK szervezésében
megrendezésre kerül a harmadik magyar
halas kispályás focibajnokság. Minden
halgazdálkodással, halfeldolgozással, hal-
kereskedelemmel, halas kutatással foglal-
kozó hazai vállalkozás, intézmény stb. ne-
vezhet eme hazánkban ezidáig egyedülál-
ló sporteseményre. A halászléfôzéssel,
illetve különbözô halas termékek bemu-
tatásával, kóstoltatásával egybekötött ren-
dezvényre olyan halas cégek jelentkezé-
sét is várjuk, akik a sportolás mellett/he-
lyett a gasztronómiai paletta szélesítésé-
ben is szívesen részt vennének. A tornán
lehetôség van arra, hogy két vagy több
gazdaság összeálljon és közös csapatot in-
dítsanak.

A jelentkezési határidô január 9. (pén-
tek) 16:00.

A jelentkezéshez szükséges
– az e-mailben elkérhetô nevezési lap

kitöltése és visszajuttatása elektronikus
formában a bokor.zoltan@mkk.szie.hu
email címre (innen kérhetô is); 

– a 30 000 forintos nevezési díj befize-
tése az Állattenyésztési Tudományok
Fejlesztéséért Alapítvány számlájára:
10700196-27559105-51100005, „foci ne-
vezés” feltüntetésével;

– az évek során tapasztalt nagy érdek-
lôdésre tekintettel az elsô 10 csapat neve-
zését tudjuk elfogadni!

– a csapatokat kérjük úgy összeállítani,
hogy a pályán egyszerre csak egy 20 év
alatti játékos lehet, továbbá hivatalos já-
tékengedéllyel rendelkezô játékos neve-
zését nem tudjuk elfogadni.

– csak azon játékosok nevezését tudjuk
elfogadni, akiknek munkaügyi törzslapja
(tasak) megérkezik hozzánk a nevezési
határidôig, továbbá legalább három hó-
napja a cég alkalmazásában állnak.

A nevezés, illetve a torna részleteirôl to-
vábbi információ kapható Dr. Urbányi Bé-
lától (urbanyi.bela@mkk.szie.hu), ill. Bo-
kor Zoltántól (bokor.zoltan@mkk.szie.hu)
a megjelölt e-mail címen, a (28)522-000
/1912 mellékû vezetékes számon vagy a
(20) 354-8199-es mobil számon.

SZIE MKK Halgazdálkodási Tanszék

SPORTOLJ ÉS TÁPLÁLKOZZ EGÉSZSÉGESEN!

Magyar Halasok Sportnapja!
Harmadik magyar Halas Kispályás Focibajnokság!

Az európai akvakultúra évei
A 2007-es és 2008-as éveket méltán nevezhetjük az európai akvakultúra éveinek
az Európai Unióban, hiszen olyan intézkedések születtek, illetve olyan programok
indultak, amelyek hozzájárulnak az akvakultúra minôségi fejlôdéséhez. Ezek az
európai akvakultúra-fejlesztés helyzetét az elkövetkezendô években meghatározó
öt fôbb intézkedések, illetve programok a következôk voltak: tengerügyi politika
kidolgozása és bevezetése; az európai akvakultúra stratégia átdolgozása; Euró-
pai Halászati Alap létrehozása a 2007–2013 közötti idôszakra; a 7. keretprog-
ram (FP7) beindítása, valamint az Európai Akvakultúra Technológiai Platform
(EATP) létrehozása.
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a Közös Halászati Politika megvalósítását
szolgáló célokra. 

A tagországonként meghatározott összeg
felhasználása az Európai Bizottság által elfo-
gadott nemzeti stratégia és halászati opera-
tív programok szerint történhet az alábbi
fôbb területek (prioritási tengelyek) figye-
lembe vételével:

– 1. tengely: a halászflotta kiigazítása;
– 2. tengely: akvakultúra, belvízi halászat,

a halászati termékek feldolgozása és értéke-
sítése;

– 3. tengely: közös érdekeket célzó intéz-
kedések;

– 4. tengely: a halászati övezetek fenntart-
ható fejlesztése;

– 5. tengely: technikai segítségnyújtás. 
Az Európai Halászati Alap a hazai halá-

szatfejlesztés számára is eddig soha nem lá-
tott lehetôségeket biztosít. A program vég-
sô befejezéséig, 2015 végéig 46,8 millió
euró áll rendelkezésre termelô és feldolgo-
zó létesítmények építésére, illetve korsze-
rûsítésére, a marketing fejlesztésére, és ál-
talában az innováció színvonalának növelé-
sére. A Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és
a Halászati Operatív Program (HOP) elfo-
gadását, illetve a HOP irányításáért és el-
lenôrzéséért felelôs intézményrendszer
felállítását követôen 2009 áprilisától bein-
dulhatnak az EHA által támogatott fejlesz-
tések és a hazai halászat fejlesztését szolgá-
ló egyéb programok. 

IV. Az akvakultúra-kutatás 
az EU 7., K+F keretprogramjában

Az Európai Bizottság a 2007-tôl 2013-ig tartó
idôszakban az úgynevezett 7. keretprogram-
ban az alábbi négy fô területen biztosít tá-
mogatásokat az EU:

– közös kutatási projektek (32,4 milliárd
euró);

– alapkutatások (7,51 milliárd euró);
– humán-erôforrások fejlesztése (4,75

milliárd euró);
– kutatási kapacitások fejlesztése (4,1 mil-

liárd euró).
A közös kutatási projektek tématerület 10

témája közül az „Élelmiszerek, mezôgazda-
ság és halászat, biotechnológia”, illetve a
„Környezet (a klímaváltozás is)” témák
kínálnak lehetôséget specifikus akvakultúra-
kutatási projektek finanszírozására, mind-
amellett, hogy más tématerületen (pl. hu-
mán-erôforrások fejlesztése) is van esély a si-
keres pályázatra. Megjegyezzük, hogy az em-
lített két témára („Élelmiszerek...”, illetve
„Környezet”) az összes támogatási keret 6,0,
illetve 5,6 százaléka jut. Az „Élelmiszerek,
mezôgazdaság és halászat, biotechnológia”
téma kutatásainak fô céljai az alábbiakban
ismertetjük:

– Európai Tudás Alapú BioGazdaság (an-
gol rövidítése KBBE) felépítése;

– válasz a szociális és gazdasági kihívások-
ra;

– az összes érdekelt (így a vállalkozások
is) bevonása;

– a Közös Agrár-, illetve Halászati Politika
támogatása;

– a felmerülô kutatási igényekre adott
gyors válasz. 

A kutatás támogatása pályázati formában
történik. A nagy versenyben csak kiváló mi-
nôségû kutatási programmal pályázó erôs
konzorciumoknak van esélye a nyerésre. A
pályázatokban partnerként részt vehetnek
nem EU-tagországok intézetei is, meghatá-
rozott rendelkezések szerint. A jelenleg futó
EU által támogatott akvakultúra-fejlesztési
projekteknek is vannak résztvevôi kelet-
európai országokból (pl. EUROCARP, illet-
ve AQUAMAX).

V. Az Európai Akvakultúra 
Technológiai Platform (EATP)

Az ágazat nagy kihívásokkal néz szembe, kü-
lönös tekintettel az Európán kívüli országok-
kal folytatott versenyre. Örvendetes, hogy a
7. keretprogram a korábbi 6. keretprogram-
hoz képes 41 százalékkal növelte a kutatásra
fordítható forrásokat, azonban az EU-támo-
gatás mellett szükséges a K+F erôforrások
összehangolása, mobilizálása, illetve a vállal-
kozások, pénzintézetek és nemzeti finanszí-
rozó szervezetek forrásainak bevonása is. 

Az Európai Bizottság olyan platformok
létrehozását szorgalmazza, amelyeknek
fontos szerepe lehet a K+F keretprogra-
mok formálásában, illetve amelyek a vállal-
kozások, a kutatás és egyéb érdekeltek
összefogásával világos jövôképet dolgoz-
nak ki. E jövôkép alapozza meg a kutatási
stratégia, illetve egy végrehajtási stratégia
kidolgozását. E célok jegyében kezdemé-
nyezte az Európai Akvakultúra Technoló-
giai Platform (EATP) létrehozását egy
szakértôi csoport 2006-ban. 

Az EATP aktív tevékenysége 2008. jú-
nius 10-én a belgiumi Gent városában
megrendezett induló üléssel kezdôdött. A
stratégiai kutatási program egyes elemei-
nek kidolgozása hét munkacsoportban
történik, a következôk szerint: termékmi-
nôség, élelmiszerbiztonság és egészség;
technológiák és rendszerek; a biológiai
életciklus szabályozása; fenntartható takar-
mánygyártás; környezeti kölcsönhatások;
tudás-menedzsment; vízi élôlények egész-
sége és jóléte. A „Technológiák és rendsze-
rek” tematikus terület egyik vezetôje e cikk
szerzôje, aki az EATP Irányító Tanácsának
is tagja. 

Az EATP mellett Magyarországon és
Spanyolországban nemzeti akvakultúra
technológiai platformok jöttek létre és elô-
zetes elképzelés született egy Kelet-európai
Akvakultúra Technológia Platform létre-
hozására is a NACEE égisze alatt.

Váradi László 
HAKI, Szarvas

Az európai akvakultúra évei

Dr. Váradi László, a HAKI fôigazgatója
emlékplakettet vett át az Európai Akva-
kultúra Társaság (EAS) új elnökétôl,
Selina Stead-tôl, miután leköszönt a 2006
és 2008 között betöltött elnöki pozíció-
ról. Váradi László volt az EAS elsô kelet-
európai elnöke, s akit elôször választott a
tagság közvetlenül. 

Elnökségének ideje alatt az EAS mû-
ködésében és szervezetében jelentôs vál-
tozások történtek: 2007-tôl a társaság az
éves konferenciát szakmai kiállítással
összekapcsolva szervezi, nyitva Kelet-Eu-
rópa felé; 2007-tôl az EAS évente négy-
szer megjelenô magazinja önállóan kerül
kiadásra és nem a Világ Akvakultúra Tár-
saság magazinjának részeként; a magazin
megjelenése közötti idôszakokban elekt-
ronikus hírlevelet kap minden EAS-tag;
új tagsági forma, az „e-tagság” került be-
vezetésre. A társaság már korábban elkez-
dett szerkezetátalakítása (létszámcsök-
kentés és egyes tevékenységek kiszervezé-

se) tovább folytatódott és jó esély van ar-
ra, hogy az EAS lassan kikeveredik nehéz
pénzügyi helyzetébôl. Váradi László még
két évig az EAS Igazgató Tanácsának tag-
ja marad megfigyelôként, de örvendetes,
hogy a tagság Trenovszky Magdolna, a
SZIE PhD-hallgatójának személyében
újabb magyar tagot választott a társaság
Igazgató Tanácsába, így Kelet-Európa, il-
letve Magyarország továbbra is aktívan
képviselve lesz az EAS-ban. 

Reformokban gazdag két év az EAS élén

(Folytatás a 7. oldalról)


