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Az év utolsó negyedében a halgazdaságokban felgyorsul az élet, hiszen
ekkor kezdődnek a lehalászások. Októbertől december végéig nincs megállás, szinte éjjel-nappal a tóparton dolgoznak a halászok, és rakják meg a
kamionokat a jó minőségű magyar hallal. A haltermelők ekkor szembesülnek azzal, hogy milyen évet zárnak, hiszen a „termés” a lehalászáskor
mutatja meg magát. Németh Istvánt, a MAHAL elnökét – aki a Tógazda
Zrt. elnök-vezérigazgatója, és 1700 hektáron végez haltermelést az ország
kilenc megyéjében található tavaiban – a Somogy megyei 300 hektáros
nagyberki tónál értük utol, hogy értékeljük az idei esztendőt.
• Elnök úr, a halászoknak az év vége az
„aratás” időszaka. Önt is nagy munka közepette sikerült mikrofonvégre kapnunk.
Ahogy látom, nem könnyű most a nagyberki tavon a munka, mert magas a vízállás.
– Való igaz, magas a víz a tóban, így a lehalászás is nehezen megy. Az idei évről az a
tapasztalatunk, hogy a dunántúli tógazdaságok nem szűkölködtek az égi áldást illetően.
Talán egy kicsit több csapadék esett, mint
ami a tógazdaságok számára ideális lett
volna. A nyári és az őszi csapadék a bőséges
vízellátás mellett korlátozta a termelést, hiszen a trágyázott vizek planktonállománya
kicserélődött. Tulajdonképpen azok a
völgyzárógátas tavak, amelyekből a víz elfolyt, a nyár folyamán többször is „átmosódtak”, és a természetes tápanyagok, a zoo- és
a fitoplanktonok is távoztak a tavakból, így
az idei évben a természetes hozamok elmaradnak a megszokottól és az elvárt szinttől.
Azonban pozitív hatásokról is beszélhetünk,
hiszen a friss, oxigéndús vízben jelentős süllőállományt sikerült felnevelni. A kisebb tavakból viszont kiszökött a csuka, ennek következtében a piacról hiányzik a 2-3 nyaras
csuka.
• A természetes vizekből viszont nem
hiányzik a csuka. Örülhetnek a horgászok...

A Magyar
Mezôgazdaság
melléklete

Németh István: elhúzódik a lehalászási
terminus
– Természetesen, kijutott a csuka a természetes vizekbe, így a horgászok valóban
jól jártak, hiszen az előnevelt, kihelyezett
zsenge csukaállományokat kisodorta a medrekből a nagy vízmennyiség. Az év során
többször küszködtünk árvízzel, ami a mai
napig akadályozza a halászatot. A völgyzáró-
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gátas tavakból, víztározókból ugyanis egyszerűen nem tudjuk úgy elengedni a vizet,
hogy a halászathoz optimális vízszint alakuljon ki. Emiatt a halászat elhúzódik, több
napig tart a kelleténél.
• És mi a helyzet a Tiszántúlon?
– Az ország másik felében, ahol szivat�tyúzzák a vizet, nem okozott ekkora gondot
a sok csapadék, mert ott csak annyit engedtek a tavakba, amennyi vízre szükségük volt.
Ott az is segítette az idei vízpótlásokat, hogy
idén nyártól ingyenesen lehetett a vizet pótolni. Ez könnyített a gazdaságokon, hiszen
jelentős költségmegtakarítást jelent az a kormányzati intézkedés, miszerint a mezőgazdasági vízfelhasználás – és ebbe a halászat is
belekerült – ingyenessé vált. S hogy további
pozitívumot is említsek, ami viszont az ország egészére vonatkozik: olcsóbban tudtuk
a takarmányt megvenni, hiszen tonnánként
40 ezer forintért már vehettünk kalászost, és
tonnánként 40 ezer forint alatt lehet most
kukoricát vásárolni. Ez befolyásolta a halárakat is, hiszen az elmúlt évekhez képest nem
emelkedtek, sőt csökkentek a hal átvételi,
vagy úgy is mondhatjuk, tóparti árai. A járulékos költségek ugyanakkor nem mérséklődtek, a munkabérek közterhei, a szállításnál
az útdíjak, a gázolaj ára stb., továbbra is magasak, jelentős terheket jelentenek a tógazdaságoknak. Összességében azt mondhatom az idei évi gazdálkodásról, hogy a jövedelmezőségi szint nem javult az említett
okok miatt. A halárról még annyit elmondanék, hogy a kenyérhalunk, a ponty ára az elmúlt tíz évben stagnált, viszont a nemes halért jó árat lehet kapni. Keresett a süllő, a
(Folytatás a 2. oldalon)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk
a magyar halász társadalomnak, és minden kedves Olvasónknak!

Érekképviselet
(Folytatás az 1. oldalról)
csuka, és a harcsa, ennek megfelelően jó árat
érhetünk el mind idehaza, mind a külpiacokon. Ezekből a halfajokból korlátlan mennyiséget el tudnánk adni, mert a külpiacokon is
szívesen veszik. Nem ez a helyzet a busával,
mert idén ősszel a lengyelek nem jelentek
meg a magyar piacon vevőként, mert bizonyára a saját termelésből ki tudják elégíteni
a szükségleteiket. Talán januárra-februárra
változik a helyzet, mert a nagy feldolgozókban feldolgozzák a lengyelországi busatermést. Jelenleg tehát a növényevő (busa,
amur, ponty) halakat leginkább Romániába
lehet exportálni, de kisebb tételben szállíthatjuk az amurt Olaszországba, Belgiumba,
Hollandiába. Sajnos, a nagy volumenű
német pontyexport sem indult meg, de bízunk abban, hogy a karácsonyi időszakra
megváltozik a helyzet, és az osztrákok és a
németek is keresik majd a magyar pontyot.
• Milyen a belpiac?
– Idehaza az a jó hírem van a fogyasztóknak, hogy van elegendő jó minőségű hal a
piacon. Bízunk abban, hogy eredményes
karácsonyt tudhatunk magunk mögött, ami
az éves halértékesítés 35-40 százalékát adja.
A belpiac felveszi a készleteket, így a tavakból elfogynak a készletek. Ehhez viszont
szükség volna a halmarketing program beindítására is.
• Idehaza évről évre – ha csak kis mértékben is, de – növekszik az egy főre jutó
halfogyasztás. Van-e, lesz-e az idén is
fogyasztásnövekedés?
– Pontosan fogalmazott, valóban kis mértékben kúszik felfelé a fogyasztási indexünk.
Ez több tényezőnek köszönhető. A fiatalok a
feldolgozott halakat keresik, ennek megfelelően nő a feldolgozottsági százalék is, hiszen
egyre több feldolgozó, vágópont működik
országszerte. Azonkívül a horgászok széles
tábora az egyik legnagyobb felvevőpiacunk,
sok halat vásárolnak a tavaikba, a természetes vizeikbe, ami szintén megjelenik a fogyasztásban. Ennek ellenére nem a kívánt
mértékben nő a fogyasztás, mert azt tapasztaljuk, hogy a növényevő halakból nem tudunk többet eladni, mint a korábbi években.
A halfogyasztás nagyobb ütemű növeléséhez
kellene a HOP 3. tengelyének marketingforrásait felhasználni, hiszen – talán közhely, de
– a reklámra szükségünk van. Akárcsak a jó
bornak, a halnak is kell a cégér. Az emberek
abból fogyasztanak többet, amit a média is
reklámoz. Ráadásul a hal egészséges étel, ezt
már szinte mindenki tudja. Nos, ezért is nehezményezem, hogy a HOP 3. tengelyének
marketingre vonatkozó pályázati kiírásai
még nem jelentek meg.
• Térjünk vissza még a termeléshez!
Mennyire drágítja meg a magas vízállás a
lehalászást?
– Mint már említettem, elhúzódik a lehalászás. Normál vízállás esetén naponta 45-50
tonna halat tudunk lehalászni, ez most a felére csökkent. A dunántúli gazdaságokban a
lehalászás költségei a duplájukra emelkednek, hiszen mind a munkabéreket, mind a
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szállítási költségeket hosszabb ideig kell biztosítani.
• A szövetség elnökeként sem volt csendes év az idei. Milyen lépéseket tett a
MAHAL annak érdekében, hogy a gazdálkodás terhei enyhüljenek?
– Az idén folytattuk azt az érdekvédelmi
munkát, amit a korábbi években már megkezdtünk. Ennek keretében léptünk fel többször is a hal és haltermékek áfájának csökkentése érdekében. Több anyagot készítettünk e témakörben, s a kormánytól ígéretet
kaptunk arra, hogy 2015-ben megvizsgálják
az áfacsökkentés lehetőségét, hasonlóan a
sertés-, a szarvasmarha-, a juh- és a kecskeágazati lehetőségekhez. Nagyot lendítene az
ágazaton akár a fordított áfa bevezetése, akár
az élő ponty áfájának a csökkentése, hiszen
ez nem a fogyasztónál jelenne meg, hanem
például a horgászoknál, a a feldolgozóknál,
ahová alacsonyabb áfatartalommal kerülne a
jó minőségű magyar hal. Úgy gondolom,
hogy ez a lépés a halászati termékek kereskedelmét tovább fehérítené. Ezen felül folytattuk a marketingtevékenységünket, a halászati termékek népszerűsítését, halfőző versenyeken, marketingprogramokon vettünk
részt. A döntéshozókat folyamatosan bombáztuk azzal, hogy induljon el a HOP 3. tengelye, amely végül sikerrel járt, de a pályázatokat még nem írták ki. A minisztériummal
szoros a kapcsolatunk, egészséges együttműködés jött létre, amit az is jelez, hogy november 26-án írtuk alá stratégiai partneri megállapodásunk folytatását. Fazekas Sándor miniszter a törvényalkotáskor, a rendeletek
meghozatalakor kikéri a véleményünket, s a
véleményünk a megjelenő szabályozásban
visszaköszön.
• Létrejött az együttműködés a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával is…
– Nagy öröm számunkra, hogy ez az
együttműködés megköttetett. Ennek már
hozadéka is van, hiszen karácsonykor a NAK
a termelőknek az ország több városában biztosít értékesítési helyeket, így a termelők közvetlenül eljuttathatják a halukat a fogyasztókhoz. A Tógazda Zrt. Zala megye több városában fog kedvezményes áron (még a multik
árát is alulmúlva) kiskereskedelmi forgalomba hozni halat. Ezzel egyrészt levezethetjük a
piaci feszültséget, ami a halnál ilyenkor megjelenik, másrészt a kisebb falvakba is eljuttatjuk a halat.
• Ezzel kapcsolatosan egy kis nosztalgiát érzek: eszembe jut a HALÉRT bolthálózata, amely a rendszerváltás után felszámolódott.
– Valóban hiányzik ez a kiskereskedelmi
bolthálózat, mert a multik csak részben tudják pótolni. Karácsonykor pedig mindig
nagy a multik közötti árverseny is, ami esetenként azoknak a kereskedelmi egységeknek a kárára folyik, amelyek más élelmiszert
nem forgalmaznak. A multik az olcsó pontyárral becsalogatják a vevőt, ám ezt az olcsóságot más termékeken már nem érvényesítik.
A kamara segít nekünk abban, hogy szélesítsük a kiskereskedelmi értékesítést. Jelenleg
az igényeket mérjük fel, mindkét szövetség

tagjai körében. Ha összeáll a lista, a kamara
felveszi a kapcsolatot a cégekkel, és elosztják
a vidéki és a fővárosi árusító helyszíneket.
• Nem kerülhetjük meg a kérdést: idén
kiéleződött az új halgazdálkodási törvén�nyel kapcsolatos szemléletváltozás, amely
egyértelművé tette, hogy a halászok kiszorulnak a természetes vizekről. Ön hogyan
látja ezt a kérdést?
– Azt gondolom, hogy nem a halászok
ellen, hanem a horgászokért történt ez a
szemléletváltozás. A horgászoknak több mint
300 ezres táboruk van, míg a halászok létszáma ennek a tizedét éri el. A halászoknak új
feladatokat kell ellátniuk, ez pedig nem más,
mint hogy a horgászok igényeit kell kiszolgálniuk. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség
a halászokra, de tudomásul kell venni, hogy a
kereskedelmi halászatot 2016. január elsejétől megtiltják. Fazekas Szabolcs miniszteri
megbízott személyesen fogadott, és a megbeszélés során egyetértett azokkal a javaslatokkal, amit e témakörben az asztalra tettük.
Eszerint a halászoknak a rekreációs halászatban, az invazív fajok halászati eszközökkel
való kifogásában, a halmentésben továbbra is
meghatározó feladatuk lesz. Az viszont kétségtelen, hogy a természetes vízi halászoknak
újra kell szabni a tevékenységi körüket, s a kenyérkereseti lehetőséget nem a halászat,
hanem a horgászmozgalom kiszolgálása, hallal való ellátása, a természetvédelmi feladatok elvégzése jelenti. A kétezer természetes
vízi halász érdekei csorbát szenvedtek, de
meg kell értenünk, hogy a tógazdaságokkal
összefogva kell a horgászokat kiszolgálni.
• Ön is említette a Magyar Akvakultúra
Szövetséget. Velük hogyan alakult a kapcsolat?
– Mondhatom, hogy az érdekképviseleti
munkában egyetértünk. Egy kérdésben volt
vitánk, mégpedig az új MAHOP forrásainak
a felhasználása tekintetében. A MAHAL közgyűlési határozatot hozott arról, hogy támogatja a halászati környezetgazdálkodási program folytatását. Információim szerint a MASZ
ezt a javaslatunkat is támogatja, csak az összeg
meghatározásban vannak még vitáink.
• Jövőre indul az új uniós támogatási
időszak…
– Így igaz. Az új Halászati Operatív Program (MAHOP) keretében osztják el a forrásokat. Köztudott, hogy az uniós források kezelése a Miniszterelnökséghez került, az
ETHA-forrásokkal a vidékfejlesztési államtitkárságon foglalkoznak. A rendeletalkotást
azonban nem gyorsítja, hogy az államtitkárság január elsejével Kecskemétre költözik.
• Végezetül arra kérem az elnök urat,
hogy vonjon mérleget a 2014-es esztendőről!
– A termelés szempontjából közepesen jó
évet zárunk, az érdekképviseleti munkában
pedig inkább pozitív a mérlegünk, mint negatív, mert ha nem is értünk el mindenhol sikert, azért a MAHAL társadalmi beágyazottsága, ismertsége, elismertsége nőtt. Ma már
nem lehet a szövetséget kihagyni semmilyen
fontos társadalmi kérdés megoldásából.
Hajtun György

Oktatás

Sikeres víziállat-egészségügyi tanfolyam

Szathmári László, a MAHAL ügyvezető igazgatója, a tanfolyam házigazdája megnyitó
beszédében hangsúlyozta, hogy a tanfolyam célja az, hogy az országban az állatorvos kollégák és a haltenyésztésben dolgozó
agrármérnökök olyan állat-egészségügyi
ismeretekhez jussanak, amellyel a helyi
körülmények között fellépő halproblémákat, halbetegségeket (amelyek nem minden
esetben betegségek) megoldják. A halászat
olyan ágazat, amelyben csak akkor láthatjuk a halállományt a lehalászás előtt, amikor valamilyen problémát észlelünk és az
állomány kezelésre szorul. Azt is figyelembe
kell venni, hogy sokszor nem is halbetegséggel kezdődik a probléma, hanem – miután vízi környezetről beszélünk – gyakran a
vízi környezet változásai váltanak ki olyan

Fotó: Hajtun György

Víziállat-egészségügyi tanfolyamot rendezett a MAHAL és a NÉBIH a Földmű
velésügyi Minisztérium anyagi támogatásával. A november 19-ei programra
48-an jelentkeztek, ami jelzi, hogy van igény erre a képzésre. A program szerint
előadások hangzottak el annak érdekében, hogy a konzultációk után a résztvevők sikeresen tölthessék ki a bizonyítvány megszerzésének feltételéül szolgáló,
húsz kérdésből álló tesztet. A jelenlévők – akik között az állatorvosok képviselték
a derékhadat – valamennyien jól teljesítettek és sikeresen levizsgáztak.

sokról viszont naprakész állapotot kellett
ismertetni.
A szakmai anyagban a KHV kapott külön
figyelmet, elsősorban azért, mert a negatív
KHV-vizsgálat elengedhetetlen része az állatorvosi igazolásnak. Az állatorvos viszont csak
akkor ad ki igazolást, ha az ADI vizsgálata
negatív eredménnyel zárult. A KHV vizsgálata egyébként az elmúlt két évben bekövet-

A tanfolyam résztvevői

Szathmári László nyitotta meg a tanfolyamot

Az előadók: Papp Melitta, Pupp Eszter, Láng Mária, Zséli Szilvia

negatív hatást, amelyek először az immunrendszer legyengüléséhez vezetnek, később
pedig akár komoly más jellegű, nem fertőző betegség jeleit mutatja. Ilyen például a
mérgezés, amellyel nem is olyan régen nyugat-magyarországi területen találkozhattak.
A vízi környezet tehát nagyon is fontos a
haltermelés szempontjából, ezért a MAHAL
jövőre egy alkalmazott hidrobiológiai tanfolyam szervezését tűzte célul. Ezzel a tanfolyammal a gazdálkodók, az állatorvosok
tudását szeretnék bővíteni, mégpedig
abban az irányban, hogy mire kell figyelni
annak érdekében, hogy a hidrobiológiai
problémákat elkerüljék. Ezzel ugyanis a későbbi halbetegségeket lehet megelőzni, elkerülni.

A tanfolyam programjáról, tartalmáról
Láng Máriát, az ÁDI munkatársát kérdeztük. A tanfolyam első előadását Zséli Szilvia, a NÉBIH munkatársa tartotta, s ennek
keretében az aktuális állategészségügyi
jogszabályokat ismertette. Ezt követte a
„Víziállatok betegségei megelőzésének és
leküzdésének szabályai, különös tekintettel a KHV-ra” című előadás, amelyet Láng
Mária, Papp Melitta, és Pupp Eszter tartottak. A kávészünet és a konzultáció után
ismét e három előadótól hallhatták a
„Halbetegségek felismerése, a legfontosabb halbetegségek ismertetése” című előadást. Láng
Mária kérdésünkre válaszolva elmondta,
hogy a tanfolyam szakmai része csak kis
mértékben változott, a jogszabályi változá-

kezett hazai esetek miatt is középpontba került. A szakorvos szerint érdemes a hazai esetek tanulságait levonni, mert így megelőzhetőek a további betegségek és azok terjedése.
Elmondható, hogy a halszállítások terén nagyobb fegyelemre, figyelemre van szükség,
vagyis csak igazolással ellátott, egészséges
halat szabad egyik tógazdaságból a másikba
kihelyezni. De környezeti szennyezés is okozhat problémát, akár a vízzel, vagy éppen madárürülékkel is bekerülhet a KHV a tógazdaságokba. A bizonyítvány megszerzése tehát
azért is fontos, mert enélkül nem lehet a
halat továbbtartásra forgalomba hozni.
A tesztírással zárult tanfolyam sikeresnek
mondható.
H. Gy.
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Interjú

Az EU növelte a magyar halgazdálkodásra fordítható összeget
Nagy változás történt az idei országgyűlési választások után. A harmadik
Orbán-kormányban az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi forrásait a Miniszterelnökség kezeli. Az uniós támogatás szempontjából
a halászati ágazat is kikerült a Földművelésügyi Minisztérium fennhatósága alól, hiszen a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkárságán belül
Viski József, agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár
vezeti a HOP Irányító Hatóságot, így ő foglalkozik az ETHA-források elosztásával. Viski József készséggel válaszolt a kérdéseinkre.
• Helyettes államtitkár úr, mindenekelőtt rövid bemutatkozást kérnék. Volt-e
korábban is kapcsolata a halászattal, vagy
horgászattal?
– Ráckevei családból származom, így a
Ráckevei-(Soroksári)-Duna közelségében
nőttem fel, amely a víz iránti szeretetet, a víz
közelsége iránti igényemet alapvetően meghatározza. Számos rokonom és ismerősöm
horgászik a Kis-Dunán, és engem is próbáltak óvodás koromban összeismertetni a horgászattal, de állítólag – korom miatt talán
nem meglepő módon – nem volt türelmem
a szakmához, így lemondtak rólam. A halételekkel, legyenek azok akár édesvízi vagy
tengeri halból, felnőtt korom óta fokozatosan ismerkedem; úgy gondolom, hogy kiváló alanya is leszek majd a jövőben folytatandó halfogyasztást ösztönző kormányzati
kampánynak.
• Mi a feladatköre?
– Mindenekelőtt meg kell, hogy említsem, hogy a kormányzati szerkezetátalakítás
során a halgazdálkodásra fordítható uniós
források kezelése átkerült a Miniszterelnökségre, amelynek célja az volt, hogy a többi
uniós programmal összehangoltan, hatékonyabban és eredményesebben kerülhessenek felhasználásra. Agrár-vidékfejlesztési
programokért felelős helyettes államtitkárként az Irányító Hatóságot vezetem. Ennek
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap mellett természetesen az Európai
Halászati Alapból és az Európai Tengerügyi
és Halászati Alapból megvalósuló programok vonatkozásában is – a fejlesztéspolitikai, valamint a pénzügyi-felügyeleti vetületei futnak össze nálam. A helyettes államtitkárság felel egyebek mellett a 2014-2020
időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási Operatív Program elkészítéséért, a támogatások igénybevételével kapcsolatos jogszabályok kidolgozásáért, a program eredményes végrehajtásáért, mindezt úgy, hogy
együttműködünk a Földművelésügyi Minisztérium illetékes horgászati és halgazdálkodási szervezeti egységével és a szakma
képviselőivel.
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Dr. Viski József: A helyettes államtitkárság
felel egyebek mellett a 2014-2020 időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program elkészítéséért, a támogatások igénybevételével kapcsolatos jogszabályok kidolgozásáért, a program eredményes végrehajtásáért.
• A hivatal Kecskemétre költözik.
Milyen apparátussal, szakemberekkel fog
dolgozni? Hogyan kell a halászoknak igazodniuk ehhez? Ezen túl minden támogatási üggyel Kecskemétre kell utazniuk?  
– A költözés legfontosabb célkitűzése,
hogy közelebb vigye a közigazgatást a vidéken élőkhöz, lehetőséget biztosítson a helyieknek, hogy bekapcsolódjanak a döntéshozatalba, és ne a fejük felett történjen mindaz, ami a mindennapi életüket jelentősen
befolyásolja. Ezzel kifejezzük elkötelezettségünket a vidékkel való kapcsolat és a vidéki
munkahelyteremtés iránt. Ne felejtsük el:
Kecskemét ráadásul a főváros elérhető közelségében, Budapesttől egyórányi autóútra
fekszik. A kollegáim egy része vállalta a kecskeméti munkavégzését, de a munkámat januártól nagy számban helyi szakemberek is

segítik majd. Az irányító hatósággal történő
konzultáció miatt Kecskemétre kell utaznia
a haltermelőknek, de a támogatási ügyeiket
továbbra is a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül intézhetik.
• Lezárult-e már a 2007-2013 pénzügyi
időszak? Milyen eredménnyel? Milyen
programok valósultak meg az uniós támogatásokból? Mi maradt el?  Mikor indul az
előző HOP 3. tengelyének pályázata?
– A 2007-2013-as pénzügyi időszak programjainak teljes lezárása 2017-ben történik,
azonban a programok által finanszírozott
beruházásokat 2015 végéig kell megvalósítani. Az eredmények pontos kiértékelése és
elemzése 2015 során és 2016-ban történik.
Az értékeléssel párhuzamosan utólagos ellenőrzésekre is sor kerül. Az már most látható, hogy Magyarország számára az infrastruktúra fejlesztése volt az elsődleges prioritás a halgazdálkodási ágazatban, hiszen a
Halászati Operatív Program keretében rendelkezésre álló uniós források mintegy 85
százalékát az akvakultúrára, a természetes
vízi halászat támogatására, a halászati és
akvakultúra termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre
fordítottuk. Ezek a beruházások a haltermelő mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét, gazdasági stabilitását segítették elő. Az ágazatban a korábbi, elavult
infrastruktúra megújítása alapvető feltétele
annak, hogy a vállalkozások fenntarthatóan
működhessenek, alkalmazkodni tudjanak a
változó piaci körülményekhez és egyben a
fogyasztók igényeit is ki tudják szolgálni. A
HOP 3. tengelyéhez kapcsoló marketinges
fejlesztések megkezdődtek. Az idei év végén,
a következő év elején ehhez kapcsolódóan
újabb közbeszerzést kívánunk kiírni. Október 15-én pedig megjelentettük a felhívást
egy innovációt szolgáló pályázati lehetőségről, ugyancsak a HOP 3. tengely keretében.
• Az EU halászati politikájában nagyobb
hangsúlyt kapott az akvakultúra fejlesztése, és továbbra is halászati, és nem horgászati politika létezik. Elkészült-e az új időszakra vonatkozó, az EU által is jóváhagyott magyar operatív program?
– Valóban nagy eredménynek könyvelhető el, hogy az akvakultúra hangsúlyosabban
jelenik meg az EU politikájában. Sajnos, az
új programhoz kapcsolódó uniós rendeletek
késve, május- június-július folyamán jelentek
csak meg, így a tagállamok idén már nem
tudják a programokat elindítani, hiszen a jóváhagyást a Bizottság végzi, és ez egy hos�szabb folyamat. A Magyar Halgazdálkodási
Operatív Programot benyújtás előtt társadalmi konzultációra bocsátjuk. Az unió el-

Érdekképviselet
várja, hogy a programokat az érintettekkel
partnerségben, velük konzultálva kell elkészíteni – ez egyben nemzeti érdek is. A program végső elfogadása a jövő év folyamán
várható, de ezzel párhuzamosan már megkezdődött a jövő évi pályázati rendszer előkészítése is, így a kedvezményezettek nem
érzékelnek majd jelentős változást a támogatások ütemezésében. A program elsődleges
célja a versenyképesség fokozása, a haltermelés és a halfogyasztás népszerűsítése, illetve az innovatív, energiahatékony rendszerek,
technológiák elterjedésének támogatása.
Fontos szerepet kap majd a termékfejlesztés
és a marketing, illetve a környezeti fenntarthatóság. A halgazdálkodási szakpolitikai kérdéseket továbbra is a Földművelésügyi Minisztérium kezeli, így a halgazdálkodási törvényből adódó rendelkezéseket is.
• Véleményezheti-e a MAHAL a támogatási pályázatok rendelettervezeteit, és
figyelembe veszik-e a javaslatokat? Milyen
együttműködést kíván kialakítani az
érdekképviseletekkel?
– Igen, ahogyan már korábban is említettem, minden érintettet partnernek tekintünk az új programozási időszak kialakításában, így a MAHAL-t is.
• Mikor indulhat az új támogatási időszak? Mekkora összeg áll rendelkezésre az
EU-tól? Mikor, és milyen pályázatokat
írnak ki? Ösztönzik-e a gazdálkodókat,
hogy belépjenek a halász érdekképviseleti
szervezetbe?
– Az új programozási időszak lényegében
már elkezdődött az által, hogy megkezdtük
az új, hatékonyabb pályázati struktúra kialakítását. A cél az, hogy a kedvezményezettek
számára érthetőbbé és könnyebbé váljon a
pályázás, hiszen egy kisvállalkozótól nem
várható el az, hogy minden rendeletet folyamatosan nyomon kövessen, értelmezni tudjon ahhoz, hogy például egy kis halfeldolgozót vagy egy füstölőt építhessen, vagy valamilyen új halászati eszközt beszerezhessen.
A pályázatokat a jövő évtől tervezzük elindítani. 2016-ra gőzerővel működnie kell a
programoknak. Az EU növelte a magyar
halgazdálkodásra fordítható összeget, így
Magyarországnak 15,5 milliárd forint áll
rendelkezésére, amelyet 2023-ig kell felhasználnia. Az új időszakban a termelői
szervezetek kedvezményekben részesülhetnek, ezért javasolt, hogy az érdekképviseletek mellett termelői szervezetek is megalakuljanak, vagy az érdekképviseletek alakuljanak át termelői szervezetté. Ahogyan a
többi agrárágazatban az összefogás, a halgazdálkodásban is nagyobb gazdasági stabilitást nyújthat a tagoknak, és a közös érdekérvényesítés is hatékonyabb lehet.
• Lesz-e „de minimis” támogatás, és ha
igen, mekkora összeggel? Lesz-e marketingprogram, és ha igen, mekkora összeggel?
– A „de mimimis” támogatás nem az Európai Tengerügyi és Halászati Alap része. Ez
egy tisztán nemzeti forrásból megvalósuló
támogatás. Ennek szabályozása továbbra is a
Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik.

A marketingprogram már fut, több kisebb
elemből tevődik össze, amelyben van arculattervezés, honlap, kisebb technikai videók,
egyéb webes megjelenések készíttetése, illetve médiavásárlás. A marketingprogram tovább folytatódik a következő időszakban is.
A szakmai szervezetek támogatására pályázati felhívást készítünk elő, a pályázatokat
várhatóan jövő év elején lehet majd beadni.
A támogatható tevékenységek körét jelenleg
egyeztetjük, hiszen ebben is az elsődleges
irányadó a vonatkozó uniós rendelet.
• Indul-e 2015-ben halászati környezetgazdálkodási program? Ha igen, milyen
feltételekkel, támogatásokkal? Ha nem,
miért nem?
– A Halastavi Környezetgazdálkodási
Program 2011 és 2012-ben indult, 5 éves
kötelezettségvállalással. Ez azt jelenti, hogy
a résztvevők 2016-ig, illetve 2017-ig kötelesek megfelelni a programban szabott feltételeknek. A cél az, hogy az újabb időszakban
egy nagyobb lélegzetvételű, komplexebb
programot tudjunk kialakítani, amivel látványosabban lehet megóvni, fenntartani és fejleszteni a halastavak gazdag biodiverzitását,
és ennek nagyobb publicitást is szeretnénk
teremteni. A támogatási feltételeket az unió

iránymutatása alapján át kell dolgozni és
nyomonkövethetőbbé kell tenni. Fontos kiemelni, hogy az új HKP program nem területalapú támogatás. A programban való
részvétel feltétele a vízi-környezetvédelmi
követelmények legalább öt éven át tartó betartása, amelynek túl kell mutatnia a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok egyszerű alkalmazásán. A bevezetett intézkedések
kedvező környezeti hatásait folyamatosan
nyomon kell majd követni, és ezt a megfelelő hatóságoknak is igazolnia kell.
• Végezetül: a MAHAL – miként eddig
is – számít a jó együttműködésre, a jó kapcsolat kialakítására, s ennek érdekében
minden olyan szakmai – és nem csak szakmai – rendezvényen szívesen látjuk, amely
a magyar halászok tevékenységét a nagyközönség számára is bemutatja. Ebbe a
körbe tartozik a szövetség és a tagok halfogyasztást ösztönző rendezvényei is.     
– Előre is köszönöm a meghívást, én és a
kollégáim is élni fogunk vele, és természetesen részemről is konstruktív, együttműködő kapcsolatra számíthat minden, az ágazat
fejlesztéséért dolgozó szervezet – így a
MAHAL is.
Hajtun György
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„Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztéSZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
se”VERSENYKÉPESSÉGET
című, VKSZ_12-1-2013-0078
számú projekt a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések
Program
keretében,
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együttműködés keretében valósul meg. A projekt2014.01.10.
megvalósítás teljesülése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból összesen 1 235 313 186 Ft támogatást biztosít.
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termékek,az
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technológiák és módszerek kifejlesztése, valamint továbbfejlesztése. Az akvakultúra
Új Széchenyi Terv keretében. A közel 1,5 milliárd forint összköltségvetésű
szektort termelési oldalról a tógazdasági haltenyésztéssel és intenzív haltermeléssel foglalkozó
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A projekt
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megfelelően megkezdődött. Minden konzorciumi tag – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – lefolytatta a projektA projekt
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generálták,
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hazai akvakultúra
megvalósításhoz
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szakterületet teljes körűen, a termelési alapoktól a feldolgozott termék piacra juttatásáig

ÖKOszükséges
2000 Kft.
fejleszteni, ezáltal érhető el olyan jelentőségű hatás, mely ágazati szinten
Cím: hazánkban
2340 Kiskunlacháza,
Hatház u. 38.
és az EU-ban már mérhető eredményt generál.
E-mail: oko2000@kabel2.hu
www.oko2000.hu
www.aquafuture.hu
A projektek a Magyar Kormány támogatásával, s Kutatási és
A projekt megvalósítása 2014. január 1. és 2017. december
31. Alap
között
zajlik.valósulnak
A projekt
Technológiai Innovációs
finanszírozásával
meg
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
céljairól és a projektmegvalósítás előrehaladásáról további információ a konzorciumvezető
ÖKO 2000 Kft. munkatársaitól kérhető az oko2000@kabel2.hu e-mail címen.
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A Duna Halaiért Alapítvány

Körvonalazódó együttműködés

Balogh József előadásában ismertette a
Duna Halaiért Alapítvány céljait és ehhez
kapcsolódó tevékenységet.
„A DHA-t a Duna halgazdálkodási vízterületén halászati joggal rendelkező 7 halászati szervezet 2013. szeptember 10-én alakította meg, s a Győri Törvényszék 2014.
március 24-én vette nyilvántartásba. Az
Alapítvány céljai között első helyen szerepel a Duna, mint vízi élettér javítása a
biodiverzitás megtartása, illetve lehetőség
szerint, a korábbi állapotokhoz hasonló
visszaállítása érdekében. Itt elsősorban az
őshonos fajok játsszák a meghatározó szerepet. Az eddigi mesterséges telepítések mellett, az eredményesség érdekében a természetes szaporodás feltételeit is meg kell teremteni. Ennek érdekében kíméleti tereket
jelölünk ki, ivadéknevelésre alkalmas úgynevezett „halbölcsőket” hozunk létre. Ez a
tevékenység megalapozza a fajgazdagságot
és a halállományt növelő biomasszát, amely
megteremti a halász- és horgászfogás fenntarthatóságát. Ennek eredményeként szeretnénk bővíteni az ökoturizmus feltételeit
is. Távlati elképzeléseink között szerepel az
alapítvány céljainak kiterjesztése valamen�nyi Duna menti országra.
Az Önök felkeresésére azért került sor,
mert alapító okiratunk II. fejezetében céljaink elérése érdekében együttműködést
határoztunk meg a Duna folyamot kezelő
vízügyi szervezetekkel, illetve az érintett
természetvédelmi igazgatóságokkal is. Így
segítséget kérünk a Duna műszaki beavatkozásainál, illetve a jelenlegi haltársulások
megőrzésében, e társulások diverzitásának
fenntartásában, a már említett kíméleti
terek, halbölcsők kijelölésében, valamint a
különböző produkciós képességű élőhelyek megfelelő szabályozásában.
Az alapítvány bejegyzése óta eltelt időben a munkát a jelenlegi helyzet felmérésével kezdtük, megismerve az alapot,
amire a jövőbeni tevékenységünket építhetjük. Ehhez az alapítvány tagjaitól adatokat gyűjtöttünk, amelyekből néhányat –
a teljesség igénye nélkül – szeretnék megosztani Önökkel.
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Fotó: Hajtun György

A Duna Halaiért Alapítvány (DHA) kuratóriumi ülését november 14-ére
hívták össze, a rendezvénynek a Győri Előre HTSz kisbajcsi tárgyalóterme
adott otthont. Szilágyi Gábor ügyvezető volt a házigazda, aki a kuratórium
tagjain kívül vízügyi és természetvédelmi szakigazgatási vezetőket is
köszöntött. A napirendi pontok között Balogh József, a kuratórium elnöke
bemutatta a Duna Halaiért Alapítványt. Urbányi Béla, a SZIE
Halgazdálkodási Tanszékének vezetője, kurátor tájékoztatót tartott Európa
édesvízi halászatáról. Az előadások után egyeztettek arról, hogy milyen szorosabb együttműködés jöhet létre az alapítvány és a megjelent szakigazgatási szervezetek között.

Balogh József, a kuratórium elnöke
A Duna hazai területe 21 451 hektár,
míg az összes mellékággal 27 000 hektár.
Ebből az alapítvány tagjai 17 508 hektárt
bérelnek, amely az összterület 82 százaléka.
Az összegyűjtött adatok alapján a 2011–12–
13. éveket vizsgáltuk. Először azt vizsgáltuk,
kik a használói a halgazdálkodási vízterületeknek. A vizsgált időszakban 17 026–
23 788 fő váltott éves horgászjegyet, valamint 8098–8585 fő egyéb horgászjegyet
(napi, heti, havi). Ha ezt összevetjük a 2013ban állami horgászjegyet váltott 251 000
fővel, akkor az összlétszámnak mintegy a 10
százalékát horgásztatták az alapítvány területén gazdálkodók. A területen 36-39 fő halászt foglalkoztatnak a szervezetek, 38 százalékban alkalmazottként, 62 százalékban
őstermelőként. Megjelentek a területen a
rekreációs halászok is, 415-461 fővel. Megállapítható tehát, hogy a gazdaságok széles
körben elégítik ki az igényeket.
Néhány gondolatot a halfajösszetételről,
a fogások mennyiségi alakulásáról. A ha-

lász- és horgászfogás 2011–12–13-ban 606
tonnát tett ki, amely éves átlagban 202
tonna. A kifogott halmennyiség 45 százaléka halász-, 55 százaléka horgászfogás.
Lényeges különbség van a két fogás összetétele között, mert a halászfogás 76,9 százaléka keszegféle. A feltárt időszakban a
fogásokban 13 halfaj szerepel. Annak indoklására, hogy szükséges tennünk a
biodiver
zitás érdekében, egy 1987-ben
végzett fajösszetétel vizsgálatot kerestem
elő. Ennek zárójelentésében a közönségesen mindenütt előforduló fajok száma 21,
a ritkábban, de nem ritkaságszámban előforduló fajok száma 18, az igen ritkán előforduló fajok száma 14. A fogások lezárásaként szeretném felhívni a figyelmet még
egy jelenségre, nevezetesen a Duna egész
szakaszán csak a halászfogásokban megjelenő busára. Igaz, még csak 1,2 százalékot
tesz ki a busa, de ezen belül jelzésértékű,
hogy az alsó szakaszon ez már 12 százalékot jelent. Ismerve a busa ívási trendjét,
idő kérdése, hogy a felső szakaszon is jelentős mennyiségben jelenjen meg a fogásokban.
A kiindulási alap bemutatásakor nem
kerülhetem meg a törvényi szabályozás
mikéntjét sem. A 2013. évi CII törvény a
halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló új törvény általánosságban sok adminisztratív megkötést, szigorításokat tartalmaz. A halászatot – véleményem szerint
– túlszabályozták, olyan értelemben, hogy
a különböző hazai produkciós vizeket egyben, azonos módon kívánják szabályozni.
Ezt a szabályozást tovább erősíti az a módosítás, amely szerint a 74 § a következő
(8) bekezdéssel egészül ki: „Kereskedelmi
célú halászatra vonatkozó engedély a
2016. naptári évre, valamint az azt követő
naptári évekre nem adható ki.” Ennek a
szabályozásnak egyes vizek esetében időszakosan helyt lehet adni, de generálisan
véleményem szerint hiba lenne ez a szigorú korlátozás.
Hogy miért? A halászok által értékesített halra a helyi piacon igény van, ez
megmarad, tehát ráépül a fekete halkereskedelem. Egyetlen rendelkezéssel megszüntetnek egy még ma is hagyományos
szerszámokkal működő ősi szakmát. A
MAHAL 81 tagja közül 11 szervezet 240
alkalmazotti létszámmal foglalkozik természetes vízi halászattal, a törvény életbe
lépése után várható a létszámleépítés. Ez a
halászszakmai társaság képes és tud szelektáló halászatot és halmentést végezni
képzettsége és felszereltsége révén. Reméljük, ez irányú álláspontunk meghallgatásra talál!”
Az előbbiekben ismertetett céljaik megvalósításához kérte Balogh József a megjelentek segítségét. „Szeretnénk, ha a meg-

A Duna Halaiért Alapítvány
jelent szervezetek vezetői egyetértésük esetén kijelölnének egy-egy közreműködőt,
aki megkeresésünk során segítené a konkrét feladatok megoldását” – zárta mondandóját az elnök.
Urbányi Béla előadását azzal kezdte,
hogy az Európai Unióban a belvízi halászatot kategorizálták. Víztípus alapján: általában a nagyobb természetes ökoszisztémák
(tavak, lagúnák, nagyobb folyók) és azon
területek, ahol a halfajok szezonálisan lehetnek jelen (torkolatok, elárasztott területek, vándorló halfajok). Halászati jog tulajdonlása: általában a halászok határozott
időre kapják meg a halászati jogot/engedélyt. Élesen elkülöníthető halászati módszerek és eszközök a horgászattól, viszont a
megélhetési és kereskedelmi halászat eszközei hasonlóak. A kereskedelmi halász a
„piacképes” halakat részesíti előnyben, a
horgász inkább az élményt keresi. A halász
a megélhetés miatt halászik, míg a horgász
a szabadidejét tölti hasznosan.
AZ EU-ban jellemző szabályozásokról
elmondható, hogy a tagországok egyik felében az állam által fenntartott szervezetek
végzik a halászatot (pl. Ausztria, Svédország, Finnország, Egyesült Királyság). A
tagországok másik felére jellemző, hogy a
privát szférából vonnak be szereplőket a
halászati hasznosítás elősegítésére (előírásokat betartva). Az adminisztráció és szabályozás általában centralizált, de egyes
országokban regionális elven működik (pl.
Olaszország és Spanyolország, ahol a regionális elvek és érdekek jobban érvényesülhetnek). Több országban elkülönítik a természetes személyek és a gazdasági társaságok által kért és kapott engedélyeket.
Az EU stratégiájában a legfőbb prioritást a fenntarthatóság élvezi. A fenntarthatóságot integráltan kell érteni szociális,
ökonómiai és ökológiai szempontok szerint. Másik fontos szempont a biodiverzitás
fenntartása, fejlesztése (kapcsolat a Víz-keretirányelvvel). Problémát jelent a halállományok csökkenése, az ökoszisztéma pusz-

Az ülés résztvevői

tulása, a klímaváltozás. Elégtelen lehetőség a pénzügyi eszközökhöz való hozzájutáshoz (támogatás, banki kölcsönök stb.). A
horgászati lobbi és nyomás állandó és folyamatos erősödése, a hatósági figyelem és
érdeklődés csökkenése, valamint a halászok alulszervezettsége. Tény azonban,
hogy nincs világos, közös érdekek menti
EU-stratégia. A tagországok érdekei különbözőek, a vélemények érvényesítésében
alacsony a hatékonyság: kezdetleges promóció, nem egyértelmű tervek és igények,
szervezetlenség, nincs világos csatlakozási
pont a döntéshozókhoz, érdekek különbözősége miatt, átláthatatlan nemzeti intézkedések, mindig csak lokális, regionális
problémákban gondolkodnak a tagországok, a pénzügyi lehetőségek egyoldalú kezelése és elvárása (csak EU-büdzséből!).
A tanszékvezető olyan érveket is felsorolt, amelyek itthon nyitott fülekre találhatnak. Mint egy hagyományos, nagy tradícióval rendelkező foglalkozás, a természetes vízi halászat kiemelkedő nemzeti
örökséget jelent, évszázadok hagyományait őrzi, és mély gyökerei vannak a nemzeti
kultúrában. A halászok, folyamatos jelenlétük révén, óriási tudással és tapasztalattal rendelkeznek az adott ökoszisztémáról
(vízterületről), a víz- és haljárásokat ismerik, a legapróbb jelekre, jelzésekre felfigyelnek, együtt élnek a vízzel. Potenciális
partnerei lehetnek a fenntartható környezet és gazdálkodás lokális akcióinak. A foki
gazdálkodásba való bevonásuk, a halbölcsők ellenőrzése és felügyelete folytán maximálisan hozzájárulhatnak egy adott vízszakasz fejlődéséhez.
Milyen teendőink lehetnének? – tette
fel a kérdést az előadó. Hollandia jó példa
lehet arra, hogy miképpen erősíthető a
szervezettségi szint. Hollandiában regionális halászati bizottságok működnek,
mégpedig természetvédő, vízügyi, környezetvédő, horgász képviselettel, így hatékonyabb az érdekérvényesítés. A nem őshonos halfajok telepítésének, tenyésztésének

A meghívott vízügyi és természetvédelmi szakigazgatási vezetők véleménynyilvánításait az alábbiakban foglaljuk
össze címszavakban:
Nagy figyelmet kell fordítani a vízrendszerek üzemeltetésére, ahol háttérbe szorulnak a halak életfeltételei.
Célszerű megvizsgálni, hogy a levonuló
árvizeknél a halmentést miként lehet
az állami védekezési feladatellátás
része, mivel az ivadékmentéssel jelentős kár előzhető meg. A haltermeléssel
kapcsolatban vizsgálni kell a vízvisszatartás lehetőségét is. Többen megemlítették, hogy a feladatok elvégzéséhez
szükséges megkeresni a pályázati lehetőségeket. Javaslat született arra, hogy
az üzemelési tanácsba kerüljön be a
halászok képviselete, amely szélesebb
konszenzust biztosítana az üzemelési
feltételek meghatározása során. A hozzászólók fontosnak tartották, hogy a
halgazdálkodási pályázatok meghirdetése előtt konszenzusra kell törekedni
a horgászok, a halászok, és a természetvédelem között, mert egyetlen fél
dominanciája állandó vitát generálhat.
A busák elterjedését és károkozásának kimunkálását fel kell vállalni, és
ennek koordinálását a DHA végezhetné. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés
esetén a jó állapot alapvetően a hidro
morfológiai változásoktól és a beavatkozásoktól függ, amelyeket döntően a
jelenlévő szakmai szervezetek képesek
optimálisan meghatározni. A halászat
hiánya gondot jelenthet a halmentésnél és a halpusztulásoknál is, mivel a
halászat rendelkezett eddig is az ehhez
szükséges szakmai tudással és eszközökkel. Ez előbbieket egy hozzászóló
kiegészítette a halászat szaporításban
és telepítésben betöltött szerepével.
A meghívott vendégek megismert
gondolataiból érzékelhető volt, hogy a
különböző érintett szakterületek között van lehetőség együttműködésre –
összegezte az elhangzott indítványokat
Balogh József elnök.
kérdését rendezni kell. Halegészségügy:
potenciális veszélyforrást jelent a horgászat. Társadalmi viszonyulás a horgászathoz: Catch and release programok bővítése, terjesztése. Fontos a képzés és oktatás
szervezett formában, felnőtt korban is!
Az ágazat szereplőinek a saját érdeke
megválaszolni a kérdéseket, ehhez azonban önmagunkhoz kell őszintéknek lennünk! Szembe kell nézni a problémánkkal,
és meg kell kérdeznünk a társ-ágazatokat
is, mert csak így lesz jövőnk. Publius Syrus
mondta: „Ibi semper est victoria ubi concordia
est”, vagyis a „A győzelem mindig ott van,
ahol egyetértés uralkodik!”, mondta végezetül Urbányi Béla.
H. Gy.
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Hatodszor is Pontyshow
Az ötlet, hogy legyen Pontyshow, Bujáki Géza fejéből pattant ki. Bujáki
Géza a Pontyvilág című, Magyarországon egyedülálló pontyhorgász magazinnak a főszerkesztője, így elmondható róla, hogy szoros kapcsolatban van
a horgásztársadalommal. Annál is inkább, mert maga is horgász, és a
kedvenc fogásai között első helyen szerepel a ponty. A Pontyshow azonban
csak részben szól a pontyról, zömmel a horgászok paradicsoma jelenik meg
a kiállítócsarnokban. Az idén a Hungexpo B pavilonjában a kiállítók
három napon keresztül fogadták a látogatókat.
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el a portékáit. S nem csak hazai, hanem
külföldi cégek is megjelentek, Angliától
Csehországon keresztül a környező országokig jöttek a kiállítók, ami jelzi, hogy a
háromnapos rendezvényt már külföldön
is jegyzik. Az idén a ráckevei pikkelyes
ponty volt a főszereplő. Bujáki Géza elárulta, hogy a Ráckevei-Duna-ági Horgász
Szövetséggel régóta kiváló a kapcsolata,
olyannyira, hogy maga is a Dömsödi Horgász Egyesület tagja, lévén, hogy Makádon
volt nyaralója. Mára már a nyaraló elkelt,
de a Ráckevei-Duna-ágtól nem tudott elszakadni, ma is visszajár a felszerelését és

Fotó: Hajtun György

Bujáki Géza a Pontyshow ötletéről lapunknak elmondta, hogy nyugati mintára szervezte meg a hazai kiállítást. A Pontyvilág
magazint 1997-98-ban indította el, s miután több külföldi, nyugat-európai horgás�szal volt kapcsolatban, tőlük hallotta, hogy
régóta szerveznek már pontykiállítást. Az
első hazai rendezvényre 2009-ig kellett
várni, s ez év novemberében nyitotta meg
a kapuit az első Pontyshow. Ekkor még
ezer négyzetméteren, egy sportcsarnokban várták a látogatókat, ám a nagy siker
miatt gyorsan kinőtték a kiállítóterületet.
A 2010-es eseményt már az MI expoterü
letén rendezték, ahol 5-6 ezer négyzetmétert töltöttek meg a kiállítók. Tavaly, az
ötödik, jubileumi rendezvénynek már a
Hungexpo adott otthont, ami nagy előrelépést jelentett, hiszen itt a házigazdák
már professzionális feltételekkel, megfelelő infrastruktúrával és nagy tapasztalattal
rendelkeznek.
S miért éppen a ponty? Azért, mert Bujáki Géza szenvedélyes horgász, és a ponty
a legkedvesebb halfaja. Nem beszélve
arról, hogy a pontyhorgászok tábora idehaza is igen népes, és az utóbbi évtizedben
a modern pontyhorgászat – catch and
release (fogd meg és engedd vissza) – népszerűsége rohamosan nő. A horgászatnak
nem csak népes tábora van, hanem az üzleti világ egyik szintén rohamosan fejlődő
ága. Ma már sok minden kapcsolódik a
horgászathoz, nem elegendő egy nádi
botot a kezünkbe venni. A kiállításon látható volt az a gazdag eszközkínálat, ami a
hálózsáktól a terepjáró autóig, a halradartól a motorcsónakig, a horgászbot legkülönbözőbb fajtáitól az ugyancsak széles választékot kínáló etetőanyagokig mindent
magába foglal. A bojlis horgászat elsősorban a természetes és a mesterséges tavaknál dívik, de egyre több természetes vízben is megtalálhatóak a nagyméretű 15-35
kilogrammos óriáspontyok, amelyek kifogása külön élményt jelent. Ezeket a nagytestű halakat a horgász már nem viheti
haza, kellő gondossággal kell a zsákmányt
a vízbe visszaengednie.
Ami az idei kiállítást illeti, rekordszámú
kiállítót sikerült megnyerni, így a tavalyi
53-mal után az idén 63 kiállító cég hozta

tyokat, hanem anyahalakat is kihelyeztek a
medencébe. Ennek következtében a látogatók igencsak megcsodálták a pontyokat,
és többen gratuláltak a „gazdának”. Az
igazgató örömmel nyugtázta, hogy érdemes volt elvállalni a felkérést, mert így
még nagyobb közönség nyugtázhatta,
hogy a Ráckevei-Duna-ágban értékes halállomány található. A kiállítson 5-6 kilogrammos anyahalakat, két 15-15 kilogrammos és egy 22 kilogramm feletti pontyot mutattak be. Az utóbbi három halat
három horgász fogta a Ráckevei Duna-ágban, mégpedig bojlis módszerrel. A halakat a kiállítás után visszahelyezték a folyóba, míg az anyahalakat a Horgász Szövetség szigetbecsei tógazdaságában teleltetik.
A szövetség három éve alkotta meg a speciálisnak mondható bojlis horgászjegyet.
Miközben készült az interjú, csatlakozott hozzánk Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
A cég kiállítóként volt jelen. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy annak tükrében,
hogy Balatonon betiltották a halászati tevékenységet, minden olyan rendezvényen

Bujáki Géza és Tóth István a kiállításon
a tudását próbára tenni. Fontosnak tartja,
hogy a ráckevei pontyfajta ismertsége
nőjön, mert nem csak kiváló sporthal,
hanem ennél a szövetségnél található az
egyetlen saját nemesítésű és termelésű
pontyfajta.
Tóth István, a Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség ügyvezető igazgatója gondos gazdaként minden nap többször is ellenőrizte, hogy a pontyok rendben vannak-e a medencében. Nem véletlenül,
mert a bemutatott halak igen nagy értéket
képviseltek, hiszen nem csak bojlis pon-

Szári Zsolt vezérigazgató
fontos megjelenniük, ahol a horgászokkal
kapcsolatot lehet építeni. Új szemlélet van
a Balaton partján, hiszen a horgász szervezetek vették át a víz fölött az uralmat.
Pedig a horgászturizmus csak kisebb szeletét jelenti a Balaton turizmusának, mivel a
turisták többsége továbbra is fürödni, vitorlázni, kikapcsolódni jön a tópartra. A
vezérigazgató szerint a horgászok igényeit
eddig is és ez után is magas szinten szolgálják ki, amit az is jelez, hogy a balatoni
horgászok tábora nő.
H. Gy.

