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Egy év érdekképviseleti
munka a mérlegen
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Rohan az idő! Máris eltelt egy esztendő az óta, hogy a MAHAL elnöksége
Szathmári Lászlót bízta meg az ügyvezető igazgatói poszttal. Az igazgatónak
nem jutott sok ideje az alkalmazkodásra, mert megoldatlan feladatok sorával
kellett szembenéznie. Az érdekképviseleti munka elvégzése ugyanis nem várhat, nagyon gyakran azonnal kell reagálni egy-egy törvényjavaslatra, s a
tagok érdekeinek a képviseletét nem lehet mellékesen ellátni. Az igazgatóval
az idei év utolsó elnökségi ülése után ültünk le beszélgetni azzal a szándékkal,
hogy összegezzük, mi is történt az idei esztendőben a magyar halászság érdekképviseletében.
• Igazgató úr, azt gondolom, hogy már
nem kell az Ön pályafutását bemutatni,
mert jól ismerik a szakmában…
– Való igaz, ha a gyakorlati időmet is figyelembe veszem, akkor 1973 óta vagyok a
halas szakmában. Ennek nagy részét a termelésben, a halkereskedelemben töltöttem,
illetve az utóbbi évtizedben a felsőoktatásban is dolgozom. Az ügyvezető igazgatói kinevezésemkor megfogalmaztam az elképzeléseimet, az elérendő célokat, s e célkitűzések mentén haladok előre. Az eredmény természetesen vegyes, hiszen értünk el sikereket (szerintem ez volt a több), de voltak kudarcok is. Az érdekképviseleti munka már
csak ilyen.
• Hogy érzi magát? Milyen évet tudhat
maga mögött?
– Összességében pozitív mérleggel zártuk
az évet. De mint már mondottam, adódtak
nehézségek, például abban, hogy az egyetemi munkámat nem mindig tudtam egyeztetni az igazgatói tevékenységgel, így egyik fél
sem járt jól. De ez ritkán fordult elő. Ami
engem illet, jól érzem magam a munkakörömben, mert úgy érzem az egész éves közgyűlési, elnökségi hozzáállásból, hogy
engem is befogadott a szövetség tagsága.
Igyekeztem minden feladatnak eleget tenni.
Fontosnak tartottam, hogy a tagokkal megismerjük egymást, ezért is látogattam meg
több tagot, és mindenütt kedvesen, nyitottan
fogadtak, és hasznos szakmai párbeszédeket
folytattunk. Megjegyezném, hogy az év fo-
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Szathmári László: összességében pozitív
mérleggel zártuk az évet
lyamán igyekeztem minden információt
gyorsan, időben eljuttatni a szövetség tagjaihoz, így a párbeszéd is gyorsan kialakult.
• Mit tapasztalt az „üzemlátogatások”
során? Mennyire tudott felkészülni a
halásztársadalom a 21. század kihívásaira?
– Hát, itt is vegyes a kép. Van, ahol teljes
mértékben felkészültek a kihívások megválaszolására, vannak, ahol azt tapasztaltam,
hogy nem mernek lépni, kivárnak, és bizony
elég mostoha körülmények között, drágán,
nem elég hatékonyan, gazdaságosan dolgoznak. A kivárás okát abban látom, hogy még
nem tisztázott az állami halastavaknál a jövőbeni bérleti feltételrendszer, magyarán
még nem tudni, hogy miként, hogyan kell
majd pályázni a halászati jog elnyerésére, és
hogy egyáltalán nyertesei lesznek-e a pályá-

Tartalom
Stratégiai partnerségi megállapodás
Több uniós forrás jut a halászati
ágazatra
Projekt a halászati ágazat
fejlesztéséért
Helyes döntés volt a balatoni
halászat leállítása
Stabilizálódott a szövetség
gazdálkodása
Az akvakultúrafejlesztés
kutatási és innovációs irányai
Megváltoznak a víziállatok belföldi
szállítási feltételei
Lehalászási ünnepség Ráckevén

3
3
4
5
6
7
7
8

zatnak. Voltam olyan tógazdaságban, ahol a
haltermelés korszerűen folyik, s a horgászturizmus feltételeit is megteremtették. Azt
azonban megintcsak leszögezném, hogy
egyfajta bizonytalanságot érzékelek a haltermelőknél, főként azoknál, akik bérleti konstrukcióban dolgoznak. Ez pedig elég nagy
terület, mert ha jól tudom, nyolcezer hektár
tófelületről van szó.
• Várhatóan idén írják ki a bérleti
pályázatokat.
– Igen, az idén járnak le ezek a szerződések, így a kiírás is ebben az évben várható.
• Ha jól tudom, ezek a tógazdaságok
zömmel Natura 2000 vagy más szempontból védett természeti környezetben fekszenek, ahol a gazdálkodást igen komoly szabályozási korlátok nehezítik.
– Pontosan! Elég, ha egy ilyen cégnek
csak egy éves jelentés dokumentációját ves�szük kézbe: ez bizony több centiméter vastagságú kötetet tartalmaz.
• A 2013-ban elfogadott halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben jelentős koncepcióváltást tapasztalhatott a magyar halásztársadalom, s talán
ezért is van a bizonytalanság e tógazdaságok termelőinél, hiszen az új pályáztatási
rendszerről még keveset, mondhatni, semmit sem tudunk.
(Folytatás a 2. oldalon)

Interjú
(Folytatás az 1. oldalról)
– A szakmában él egy olyan aggodalom is,
hogy olyan pályázók jutnak ezekhez a halastavakhoz, akiknél a szakmaiságot felülírja egy
olyan fajta üzleti szellem, ami káros, kellemetlen kihatással lehet a szakma egészére.
Arra gondolok, hogy olyan értékesítési magatartás jelenik meg, ami az egyébként is alacsony árakat még lejjebb szorítja. S ha már az
új törvényt említette, hadd mondjam el, hogy
a törvény véleményezése adta a legtöbb és
legsürgősebb érdekképviseleti munkát az elmúlt évben. Kiadtak például egy koncepciót
a bérleti lehetőségek alakítására. Erre a
koncep
cióra a MAHAL és a Magyar
Akvakultúra Szövetség is válaszolt. Mi kidolgoztunk egy olyan táblázatot, ami differenciáltan, az adott körülményekhez igazodóan
kezeli a bérleti díj meghatározását. Egy jól
működő dunántúli tógazdaságot vettünk száz
százalékos alapnak, és a különböző értékelési
pontok szerint egy degresszív díjrendszert
dolgoztunk ki. Személy szerint is sokat dolgoztam ezzel a táblázattal, a tagok támogatják
a táblázatban foglaltakat, de a döntéshozóktól még nem kaptunk rá választ. A törvény
végrehajtási rendeletével kapcsolatban is sok

Évzáró FEAP-ülés
December 1-2-án tartotta évzáró ülését a
FEAP (Európai Akvakultúra Termelők
Szövetsége), mégpedig a „Lendületben
az Akvakultúra” szlogen jegyében. A kétnapos rendezvényen neves európai szakemberek tartottak plenáris előadásokat a
haltakarmányozás, a halegészségügy, a
termékbiztonság, a környezetvédelem, és
az állatjólét témaköreiben. Emellett szó
volt a kutatás-fejlesztés és az európai
termékimázs és -promóció kérdéseiről is.
A plenáris ülés után a munka a szekcióülésekben folytatódott (lazactermelési,
pisztrángtermelési, édesvízi haltermelési,
mediterrán akvakultúra és toktermelési
munkacsoport).
Az édesvízi bizottság szekcióülésén
megvitatták a Halászai Alap pénzeszközeinek felhasználását, a vizes élőhelyek
környezetvédelmi hatásait, a kormorán
kártétel európai helyzetét. A cseh küldött
ismertette a 3. Pontykonferencia előkészületi munkáit. A cseh és a német képviselők szerint országukban a területalapú
támogatásokat nem az ETHA-forrásból
kívánják finanszírozni.
A FEAP az akvakultúra megismertetésének érdekében létrehozta az Európai
Bizottság promóciós kampányának részéként az „Iskolaprojekt” nevű programot, melynek célja az iskolások bevonása
a haltermelésbe és a halételek elkészítésébe. A programra a MAHAL és a MASZ
20 tagszervezett kíván jelölni. A részletes
projektterv januárban várható. A program sikeresen illeszthető a HOP 3. tengelyének marketingprogramjába.
Sz. L.
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munkánk akadt, tavasszal többször tárgyaltunk a különböző hatóságokkal, mert úgy
gondoltuk, hogy javíthatunk a törvény azon
paragrafusain, amelyek igen mereven szabályozzák, korlátozzák a halászati tevékenységeket. Ősszel viszont jött egy módosítási csomag, amelyben igen komoly, a halászokra
nézve negatív kitételekkel találkoztunk. Nem
tagadom, hogy levélben kértük ezeknek a negatív rendelkezéseknek a felül bírálatát. Gondolok itt a kereskedelmi halászat természetes
vizeken való egységes megszüntetésére. Mi
azt javasoltuk, hogy szocio-ökonómiai viszonyokhoz alakítsanak ki önálló rendszereket,
így lehetne korlátozni a kereskedelmi halászatot, s így nem szűnne meg a halász szakma
sem. Az állományszabályozó, rekreációs halászat ugyanis nem oldja meg a kereskedelmi
halászatból kiszoruló halászok sorsát. Évek
óta kimutatták, hogy 1700-1900 tonna halat
fognak ki a halászok a természetes vizekből,
míg a horgászok 4500 tonnát. A kereskedelmi halászatot folytató halász értékesítheti a
kifogott halat, míg a horgász és a rekreációs
halászatot végzők nem. Nos, ha kiesik a kereskedelmi halászatból származó halmennyiség a piacról, akkor kérdés, hogy nem fekete
csatornán érkezik-e meg ugyanez a halmen�nyiség a kereskedelembe. Szerintem igen a
válasz, ami komoly áfakiesést jelent a költségvetésnek. Félre ne értse, mi nem akarjuk a
politikai döntést megváltoztatni, bírálni sem,
de szeretnénk, ha a szabályozás rugalmasabban kezelné a halászok sorsát is.
• Az új törvény mennyiben változtatja
meg a halásztársadalom jövőképét? Kérdez
hetném úgy is, hogy mennyire kell az
érdekképviseleti tevékenységet módosítani
az új törvény szellemének megfelelően?
– Valóban új politikai szelek fújnak a magyar halásztársadalomra. Vallom, hogy nem
csak méltatlankodni kell, hanem elébe kell
menni a dolgoknak, amit többen meg is tettek a halászati szövetkezeteknél. Van olyan
szövetkezet, ahol már több mint egy éve, a
törvény megjelenése óta nem folytatnak kereskedelmi halászatot a természetes vizeken,
ugyanakkor a horgászturizmus feltételeit jelentősen fejlesztették. És megélnek ebből a
tevékenységből is. Ezeknél a gazdaságoknál
a halőrzés színvonalát jelentősen növelték, a
szolgáltatásokkal vonzóvá tették a vizeket a
horgászok számára. Szóval nem a paragrafusok megváltoztatására kell koncentrálnunk,
mert itt úgysem tudunk eredményesek lenni,
hanem a jövőképet – amire Ön is rákérdezett – kell átalakítanunk. Az érdekképviseleti
munkában is ez utóbbira helyezzük a hangsúlyt, hiszen tudomásul kell venni, hogy minden természetes halászattal foglalkozó cégnek a fennmaradásért, önmagáért is tennie
kell. A szakmaiság érveit továbbra is sulykolnunk kell, s az volna a kívánatos, hogy a törvényhozó a természetes vizek bérbeadásánál
differenciáltan figyelembe venné a szocioöko
nómiai szempontokat is.
• Az új halgazdálkodási törvény a nem
állami tulajdonú tógazdaságokat nem érinti olyan formában, mint a természetes vizeken gazdálkodókat, de nekik is évek óta

problémát jelent, hogy kenyérhalunk, a
ponty ára évtized óta nem változik. Nem
kellene-e ezekben a tógazdaságokban felülvizsgálni a termelésszerkezetet? Sokan
belefogtak az intenzív haltermelésbe.
Gondolom, nem véletlenül.
– Kétségtelen tény, hogy a haltermelési
szerkezetben a ponty 70 százalékot képvisel.
A busa termelése is visszaszorult idehaza,
mert míg az ezredfordulóig kamionszámra
vittük a busát a Balti-tengerig, addig ma a
csehek, s Horvátország is felfuttatták a busatermelésüket. Az árversenyben piacvesztést
szenvedtünk el. Sokan panaszkodnak, hogy a
pontyexportunk is csökkent. Tény, hogy
Horvátország haltermelése is nőtt, így a cseh
ponty mellett a horvát hal is konkurenciánkká vált. A tógazdaságoknak a horgászokkal
kell erősebb piaci kapcsolatot kiépíteniük,
hiszen ide el tudják helyezni a pontyot. Persze, látni kell, hogy a horgászegyesületeknél
a telepítésekre szánt összegek csökkennek,
mert erre az állami támogatások is megszűntek. A ponttyal ilyen formában tényleg gondok vannak, pedig az a cél, hogy a tógazdasági termelést megnöveljük. A FEAP legutóbbi közgyűlésén éppen arról volt szó,
hogy az akvakulturás haltermelést 2020-ra
30-40 százalékkal kell növelni.
• Mi volt a legnagyobb siker az elmúlt év
érdekképviseleti tevékenységében?
– Mindenképpen a vízdíj megszűnését
tartom a legnagyobb sikernek. A halastavak
is mezőgazdasági vízhasználónak minősülnek, s ebben a szövetségnek is meghatározó
szerepe volt. Több hatóságtól kértünk állásfoglalást ebben a kérdésben, és végül az Országos Vízügyi Hatóság mondta ki, hogy a
halastó is mezőgazdasági vízhasznosító.
Ugyancsak sikernek tartom, hogy a szövetség
pénzügyeit stabilizáltuk. Stratégiai partnerségi megállapodást kötöttünk a Földművelésügyi Minisztériummal, s együttműködési
megállapodás született a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. A szövetség marketingprogramját is sikeresen hajtottuk végre, és
részt vettünk tagjaink rendezvényein,
halfőzőversenyein is. Ami viszont nem sikerült az az, hogy néhány társadalmi egyeztetésen nem hallgatták meg a véleményünket
(halvédelmi bírság mértékének, a halőrök
számának a meghatározása).
• Végezetül: mit hoz a jövő?
–Tovább szeretnénk fejleszteni a pályáztatási lehetőségek felhasználásával a marketing tevékenységünket. A költségvetésünket
továbbra is rendben tartjuk, és nem utolsó
sorban a természetes vizekre kiírandó pályázatok tervezetét szeretnénk véleményezni,
annak érdekében, hogy még ha nem is a mieink nyernek, de legalább a szakmai szempontokat megköveteljék a nyertestől. A hatóságokkal szeretnénk élőbb kapcsolatot teremteni. Idén a szövetségnél tisztújító közgyűlésre is sor kerül, erre már most megkezdtük a felkészülést. Szeretnénk, ha erősebb közösségi élet alakulna ki a szövetségen
belül. Ha minden tervünk megvalósul, akkor
nyugodtak lehetünk.
H. Gy.

Érdekképviselet

Stratégiai partnerségi megállapodás

A miniszter elmondta, hogy a szaktárca az
új kormányzati ciklusban is folytatni kívánja
azt a közös munkát, amelyet még 2012-ben
indított el. Ezt a törekvést szolgálja az is,
hogy a tárca eddig 28 szervezettel kötött
ilyen jellegű megállapodást, amelyek között
3 szervezet (Magyar Solymász Egyesület,
Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesülete, Pro Silva Hungariae Egyesület) újonnan csatlakozott az Földművelésügyi Minisztérium stratégiai partnereihez.
Ezek az egyezmények minden eddiginél
szorosabb együttműködéseket tesznek lehetővé az ágazatokat érintő jogszabályok
előkészítésében, az átfogó programok és
stratégiai dokumentumok megalkotásában.
A hatékony együttműködés alapja a partnerek, valamint a minisztérium közötti kölcsönös információcsere, a rendszeres egyeztetések és konzultációk.
A stratégiai partnerek az agrárium, az
élelmiszeripar súlyponti ágazatait képviselik, valamint komoly szerepet vállalnak a
magyar vidék és a nemzet értékeinek meg-
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Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 26 stratégiai partnerségi megállapodást adott át a kertészet, a vetőmag, a méhészet, a növényvédelem,
az állatgyógyászat, a hús- és élelmiszeripar, az édességipar, a haltermelés,
a vadászat, az erdészet, a gabonafeldolgozás, a takarmánygyártás, valamint a fiatal gazdák érdekképviseletének területén működő civil, illetve
szakmaközi szervezetek képviselőinek.

Fazekas Sándor miniszter adta át a dokumentumot Németh István elnöknek
őrzésében is. A szaktárca agrárpolitikájában központi helyet foglalnak el azok a fejlesztések, amelyek új munkahelyeket hoznak létre, és egyre több családnak biztosítanak tisztes megélhetést. A hatékonyan működő társadalmi szervezetek a vidék, és az
ország gazdaságának fontos mozgatórugói.

A 26 társadalmi szervezet: Baromfi Termék
Tanács és Szakmai Szervezet, Fagazdasági Országos
Szakmai Szövetség (FAGOSZ), Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetsége (AGRYA), Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB), Ipartestületek Országos
Szövetsége, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, Magyar Akvakultúra Szövetség, Magyar Állatorvosi Kamra, Magyar Állattenyésztők Szövetsége, Magyar Díszkertészek Szövetsége, Magyar Édességgyártók Szövetsége, Magyar
Elöltöltő Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetsége, Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége, Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége
(MAHAL), Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara, Magyar Országos Horgász
Szövetség (MOHOSZ), Magyar Solymász Egyesület, Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos
Egyesülete, Országos Erdészeti Egyesület, Országos
Magyar Méhészeti Egyesület, Országos Magyar
Vadászati Védegylet, Országos Magyar Vadászkamara, Pro Silva Hungaria Egyesület, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Vágóállat és Hús
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Vetőmag
Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

Ennek jegyében születtek a stratégiai partnerségi megállapodások, amelyek a civil
szervezetek által őrzött értékeket közvetlenül be tudják kapacsolni a jogalkotás folyamatába. Fazekas Sándor hangsúlyozta,
hogy minden lehetséges eszközzel segíteni
fogja stratégiai partnereit, annak érdekében, hogy a társadalmi szervezetek szellemi
tőkéje erősítse a vidék, és az ország gazdaságát. (FM Sajtóiroda)

Közös sajtótájékoztatót rendezett a MAHAL
és a MASZ. A december 11-ei rendezvényen a halászati ágazat helyzetéről, az új
uniós halászati pénzügyi alap felhasználási
lehetőségeiről, a halastavak természetvédelmi tevékenységéről, s a marketing tevékenységről hangzott el előadás.
A magyar halászati ágazat fejlesztésére
12 százalékkal több forrás jut az Európai
Unió jelenlegi költségvetési időszakában,
mint az előzőben – mondta a Magyar
Akvakultúra Szövetség (MASZ) elnöke. Váradi László ismertette: a magyar halászati
ágazat 2020-ig összesen 39,1 millió euró
uniós támogatást kap. Ez a nemzeti önrés�szel együtt mintegy 15 milliárd forintos forrás lesz.
Magyarországon az egy főre jutó éves
halfogyasztás – élősúlyban számolva – 5,1
és 5,5 kilogramm között mozog – közölte
Németh István, a MAHAL elnöke. Hozzátette: ez tiszta húsra számítva 3,6 kilogrammot
jelent. Az Európai Unióban – élősúlyra számítva – az átlagos halfogyasztás fejenként
és évente 22-24 kilogramm. A MAHAL elnöke beszélt arról, hogy Magyarországon a

Fotó: Hajtun György

Több uniós forrás jut a halászati ágazatra

A tájékoztatót tartották: Váradi László, Németh István, Lévai Ferenc, Puskás Nándor és
Aradi Csaba
haltermelést a tógazdák összesen mintegy
24 500-25 000 hektár vízfelületen végzik. A
halastavak összes hozama egy év alatt átlagosan hektáronként 450-550 kilogramm
között mozog. A halárak évek óta gyakorlatilag változatlanok. A magyar emberek még
mindig a pontyot kedvelik a leginkább, ez a
halfajta teszi ki az összes fogyasztás 55-60
százalékát.
Váradi László még arról is beszélt, hogy

az akvakultúrafejlesztésben jó lehetőségei
vannak az édesvízi tógazdálkodásnak is. Ezt
már az unió döntéshozói is elismerik –
fűzte hozzá. A magyarországi fejlesztés
egyik irányaként jelölte meg a feldol
gozottsági szint növelését, valamint az ágazatban tevékenykedők szorosabb együttműködését, összefogását, illetve a tógazdaságokban az intenzív haltermelési technológiák alkalmazását. (mti)
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Kutatás-fejlesztés

Projekt a halászati ágazat fejlesztéséért

• Beavatna minket abba, hogy milyen
titulussal szólíthatnánk?
– Az AKI halas témáival foglalkozó területek koordinátora vagyok, és egyben az
idén indult halas projekt vezetésével bíztak
meg. Lassan húsz éve dolgozom a kutatóintézetnél, évekig a Statisztikai Osztály helyettes vezetője voltam, egyik fő területem – a
halas téma mellett – a mezőgazdasági vízhasználat és az öntözéssel kapcsolatos statisztikák, elemzések készítése volt. Ahogy
egyre több halászati témakörrel bővült az
intézet munkája, úgy vált a halas terület is
önállóvá, amelyre az igazgatóság létrehozott egy projektet. Az ágazati statisztikák készítése mellett ezzel a területtel is már 18
éve foglalkozom. Remek lehetőséget kaphattam az ágazati (akár termelő, akár döntéshozó) szereplőkkel való megismerkedésre, ennek eredményeként széleskörű szakmai és baráti kapcsolatrendszerre, ismeretségre is szert tehettem. Az ágazat helyzetét
az elmúlt időszakban kellőképpen feltérképeztem ahhoz, hogy akár a piaci információkkal kapcsolatban, akár a gazdasági folyamatok kimutatásában, a különböző statisztikák készítésében szerzett tapasztalataimat,
ismeretanyagomat megoszthassam az abban
érdekeltekkel.
• Messzire menne, ha most az elmúlt
évek tapasztalatairól kérdezném. Beszél
jünk inkább a legfrissebb halászati ágazatot érintő munkájukról.
– A projekttel kapcsolatos előkészületek
már tavaly megkezdődtek. A 2014-2020-as
programozási időszakra vonatkozó Magyar
Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP) elindításának egyik feltétele az
ágazati statisztikai adatok gyűjtésének és
elemzésének kialakítása és harmonizálása
az európai uniós szempontrendszerhez.
Ennek megvalósítására az akkor fennálló
Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály
Halgazdálkodási és Halászati Operatív
Program Irányító Hatósága egy technikai
segítségnyújtási projektet készített elő, és
felkérte intézetünket a következő programozási időszakra vonatkozó feladatok végrehajtására. Az AKI nem alaptevékenységei
keretében végzi el ezeket az adatgyűjtéseket, elemzéseket, hanem többletmunka
árán, technikai segítségnyújtás jogcímen. Az
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Az Agrárgazdasági Kutató Intézetnél (AKI) Bojtárné Lukácsik Mónika
felelős a halas ügyekért. Ez abban is megnyilvánul, hogy az AKI-t, amely a
MAHAL és a MASZ tagja is, ő képviseli a szövetségek rendezvényein.
Immár két éve, hogy a MAHAL fehér könyve az AKI gondozásában jelenik
meg. Ám ezúttal egy olyan projekt megvalósításáról beszélgettünk, amelyet
még a Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati Operatív Program Irányító
Hatósága rendelt meg a kutatóintézettől. Lukácsik Mónikát, a projekt
vezetőjét arról kérdeztem, hogy hol tartanak a feladatok megvalósításában.

Bojtárné Lukácsik Mónika: célunk, hogy
az ágazatban javuljon a versenyképesség, a
termelés, a feldolgozás, a fejlesztés hatékonysága

uniós keretből finanszírozott munka elvégzésére két év áll rendelkezésünkre, ez idő
alatt az AKI szervesen bekapcsolódik a
HOP monitoringjába és az EU számára kötelezően nyújtandó indikátorok megalkotásába, prezentációjába.
• Menjünk bele a részletekbe: mit tartalmaz a projekt?
– A projektben szereplő feladatok hatékony elvégzésére munkacsoportokat hoztunk létre. Két részhatáridőt kaptunk: az
első 2014. szeptember 30. volt, amit sikeresen teljesítettünk, a kész dokumentumokat
leadtuk az Irányító Hatóságnak. Ennek keretében hat munkacsoport dolgozott, több
mint 20 fővel. A következő etap, novemberi
indítással, a jövő nyárig tart.
• Mi volt a legnagyobb nehézségük a
projekt indulásakor?
– Nem nehézségnek, inkább megmérettetésnek nevezném, hogy az AKI nem kimondottan halas területre specializálódott

intézmény. Így már önmagában nagy kihívást jelentett az, hogy a projektben megfogalmazottaknak, elvártaknak megfeleljünk.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet rendelkezik az országban egyedül olyan megbízható
és elismert statisztikai, informatikai háttérrendszerrel – mint a Tesztüzemi rendszer, a
Piaci Árinformációs Rendszer, vagy az Agrárgazdasági Statisztikai Információs Rendszer –, amely kellő alapot biztosít a munkához, és amelyre épülve megvalósulhatnak a
projektben kitűzött feladatok. Több mint
50 éve gyűjtünk a halászati ágazatra vonatkozóan termelési adatokat, tehát kellő mélységű „adatbáziskincs” van a birtokunkban.
Ezt megkoronázva sor került egy külső szakértő bevonására is, Dr. Szűcs István, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar docense személyében, aki magas szintű tudásával, szakmai hozzáértésével segíti munkánkat. A projekt első fordulójában a magyarországi halfeldolgozó üzemek helyzetének és termelésének felmérése bizonyult a
legösszetettebb feladatnak. Ehhez primer
piackutatást végeztünk kvantitatív és kvalitatív módszerrel, standardizált kérdőívek és
mélyinterjú együttes alkalmazásával. A feldolgozó üzemek egy része viszont nincs
hozzászokva sem a rendszeres adatközléshez, sem az olyan részletes információközlésre, amelyre kértük őket, mivel ilyen jellegű felmérés és információgyűjtés korábban
még nem készült az ágazatról. Most először
kerülnek ki olyan hivatalos megállapítások
az AKI műhelyéből, amelyek (statisztikai)
adatokkal is alátámasztottak. A döntéshozóknak megalapozott információkra, adatokra van szükségük pl. a termeléskapacitásokat illetően is, hogy célzottan tudják segíteni az ágazati szereplőket. Ez viszont csak
az ő együttműködésükkel lehetséges. Szeretném hangsúlyozni, hogy a haltermelő és
feldolgozó üzemekre vonatkozó adatokat,
információkat az intézetünk szigorúan bizalmasan, a statisztikai törvénynek megfelelően kezeli.
• Ezek szerint egy új adatbázist is készítettek.
– Pontosan. De nemcsak adatbázist állítottunk össze, hanem a kérdőíves felmérés
eredményeit felhasználva bemutatjuk a halfeldolgozó, az átcsomagoló és a halkereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozások helyzetét, feltárjuk a problémáikat és
a fejlődésüket gátló tényezőket. Mivel a kérdőívek eredményei nem minden esetben
adtak egyértelmű és határozott válaszokat,
ezért mélyinterjúk segítségével igyekeztünk
teljesebb képet kapni a hazai halfeldolgozó
üzemek aktuális helyzetéről. Mindezek
alapján határoztuk meg a jövőbeni lehetőségeiket. Az elkészített elemzés kellő muníciót adhat arra, hogy az elkövetkezendő támogatási időszakban változások kezdődje-
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nek az eddig felhalmozott tapasztalatok
alapján, továbbá a 2013. évi aggregált adatok kezdő indikátorként is szolgálnak az új
stratégia kidolgozásában. Ezen felül egy új
elektronikus adatbázist is létrehoztunk,
amelybe a haltermelésre vonatkozó, már
meglévő adatainkat integráltuk. Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)
2015. januárjától áll a termelők rendelkezésére, akik ettől kezdve online, elektronikus
ügyfélkapun keresztül közvetlenül tudják az
beküldeni adataikat az AKI adatbázisába.
Ezt nagy sikerként könyvelhetjük el, mert
nemcsak időt és pénzt, hanem a klasszikus
adminisztrációs munkát is megtakarítjuk.
• Arra azért kíváncsi vagyok, hogy elegendő-e a halfeldolgozói kapacitás az
országban, és milyen fejlesztések szükségesek?
– A tapasztalatok azt mutatják, hogy van
elegendő feldolgozóüzem, számszerűen
mintegy harminc halfeldolgozó működik az
országban. A kapacitások viszont nincsenek
jól kihasználva, előfordul olyan üzem, ahol
hetente csak egyszer dolgoznak fel halat. Az
indok legtöbbször az, hogy nincs megfelelő
minőségű és mennyiségű állandó halkínálat, így a szektor nem képes megfelelni a kereskedelem és a fogyasztók elvárásainak.
Felmérésünk szerint nem feltétlenül szüksé-

ges új halfeldolgozó beruházásokat indítani, sokkal inkább a logisztikai problémákat
kellene megoldani és a meglévő, korszerűen
felszerelt üzemeket helyzetbe hozni. A jövőbeni fejlesztések szempontjából kiemelt terület lehet a szállítási technológia, ami még
a nagy kapacitású feldolgozók esetében is
elavult. A megoldást olyan integrált szállítóés raktározási rendszerek kialakítása jelenthetné, ami több (akár 6-8) haltenyésztő,
halfeldolgozó együttműködésén alapulna,
ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetni a
termékek és feldolgozástechnológia fejlesztésekre is.
• Mi várható a második etapban?
– A fogyasztói halárak figyelését évek óta
az AKI végzi. Ezt a feladatot még a Haltermosztól kaptuk az akkori igazgató, dr. Orosz
Sándor megbízásából. Ezt a figyelőrendszerünket fejlesztjük, ami azt jelenti, hogy a fogyasztói árakat szeretnénk felhasználóbarát
és könnyen kezelhető módon elérhetővé
tenni a honlapunkon. Emellett tóparti halárakat is elkezdtünk gyűjteni, erre is készítünk egy információs rendszert, hitelességet
sem nélkülöző módon. A második etapban
tehát az informatikai fejlesztésekre helyezzük a fő hangsúlyt, többek között lesz egy
térképes programunk is. Nagy kihívás lesz
még feltárni a Natura 2000 területeken

fekvő tógazdaságokat, ugyanis sok termelő
nem tudja, hogy a területe milyen besorolásba tartozik.
• Tesznek-e önök javaslatot a törvényhozóknak arra vonatkozóan, hogy idehaza
milyen területre kellene nagyobb figyelmet fordítani?
– Bízunk abban, hogy a statisztikai elemzéseinkben, értékelésekben lesznek olyan
ajánlások, javaslatok, amelyeket a döntéshozók figyelembe vesznek.
• Én tennék egy javaslatot. Az ágazatnak évtizedek óta hiányzik egy központi
értékesítési szervezet, amely országos
hálózattal rendelkezik. Ennek a hiánya a
halfeldolgozói kapacitás kihasználatlanságában is visszaköszön. A TEHAG például
lehetett volna az egyik bázisa ennek a központi szervezetnek, de ez a hajó már
elment.
– Van arra törekvés, hogy jöjjenek létre
az uniós nomenklatúra szerinti termelői
szervezetek, amelyek értékesítik a megtermelt halat. Így könnyebben eljuthat a hal
vidékre is. Az ötlete egyébként jó, és a projekt profiljába is vág, mert az a célunk,
hogy az ágazatban javuljon a versenyképesség, a termelés, a feldolgozás, a fejlesztés
hatékonysága.
H. Gy.

Helyes döntés volt a balatoni halászat leállítása
Helyes döntés volt a balatoni halászat leállítása egy évvel ezelőtt – mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter december
4-én Siófokon, a halfogyasztást népszerűsítő idei kampány indítása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón.
A miniszter kifejtette, hogy a magyar halfogyasztás az elmúlt három év alatt mintegy
20 százalékkal nőtt, de még mindig alacsony nemzetközi összehasonlításban. A
halfogyasztás növekedését szolgálja, hogy a
tervek szerint 2 ezer hektárnyi halastavat
felújítanak, és ezerhektárnyi területen
újabbakat alakítanak ki a következő uniós
halászati fejlesztési ciklusban, hat éven
belül.
A karácsony előtti halfogyasztást népszerűsítő kampány keretében a balatoni halászat leállításának hatásairól is mérleget vontak. Fazekas Sándor megfogalmazása szerint a balatoni halászat több problémát vetett fel, mint amennyit megoldott, erre tekintettel állította le egy évvel ezelőtt.
Rámutatott: a horgászoktól kapott vis�szajelzés szerint az idei szezon sikeresebb és
élményekben gazdagabb volt, mint a korábbi. „Az éttermekben megmaradt a hal az étlapokon, meg tudták oldani a halbeszerzést
a vállalkozók, pont úgy, mint korábban, és
nem hallani a busabomba ketyegését sem”
– fogalmazott a miniszter.
A Balatonba korábban betelepített, az őshonos halállományt kiszorító, öregedő busaállomány gyérítése éveken át az egyik fő

tő területén is óriási
lehetőségek rejlenek.
Ennek szellemében
szeretnék bővíteni a
balatoni halgazdálkodási társaság tógazdaságainak számát, ami
szolgálná azt is, hogy
a tó vízgyűjtőjén termelt balatoni hal
brandként jelenhessen meg a jövőben
boltok polcain.
Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási
Bitay Márton államtitkár, Fazekas Sándor miniszter, Szári Zsolt Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hangsúvezérigazgató
lyozta, hogy a balatoni
feladata volt a balatoni halgazdálkodási halállomány egyedüli hasznosítói a horgászok lettek, ami azért is jó irány, mert az álcégnek, mielőtt leállították a halászatot.
Bitay Márton államtitkár arról számolt taluk vásárolt engedélyek fedezik a társaság
be, hogy a Balatoni Halgazdálkodási Non- költségvetésének 80 százalékát. Beszélt
profit Zrt.-t átszervezik, hogy működése a arról is, hogy a szigorodó jogszabályok
horgászok érdekeit és a halfogyasztás növe- miatt visszaszorulóban van a tavon az illegálését jobban szolgálja. A tárca törekvése az, lis halászati tevékenység. A cég tizenkét halhogy a természetes vizeken ne a halászatot őre azonban kevés a hatékony ellenőrzéserősítsék, hanem a horgászatot és az ezzel hez, ezért létszámemelésre lenne szükség
– jelezte.
kapcsolatos turizmust.
A sajtótájékoztatón elhangzott: mivel a
Az államtitkár szólt arról is, hogy a magyar halfogyasztás mindössze ötöde az Balatonból immár csak horgászok foghatuniós átlagnak. A tengeri vizek kimerültsé- nak ki halat, a kereskedelemben „balatoni
ge miatt az unió egyre több pénzt és ener- hal”-nak az minősül, amit a tó vízrendszegiát fordít az édesvízi haltermelésre, ami- rén, illetve vízgyűjtő területén található haben Magyarországon, így a Balaton vízgyűj- lastavakban termelnek. (mti)
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Stabilizálódott a szövetség gazdálkodása
Az elmúlt év utolsó elnökségi ülését december 9-én rendezte meg a MAHAL.
A napirendi pontok keretében tájékoztató hangzott el a legutóbbi elnökségi
ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és intézkedéseiről. Értékelték
a MAHAL 2014. évi költségvetését, és megvitatták a 2015. évi költségvetést. Elhangzott a Dinnyési Halgazdaság Kft. beszámolója a lehalászás
eredményeiről és a várható pénzügyi teljesítésről, egyben meghatározták a
2015. évi bérleti díjat, és tisztázták az ügyvezető igazgató jogállását.
Dr. Szathmári László igazgató az előző elnökségi ülés, azaz október elseje óta eltelt időszak eseményeit ismertetve elmondta, hogy
sűrű napokon van túl az ügyvezetés. Megnehezítette a munkát, hogy az iroda fenntartása tartós betegség miatt az igazgatóra
maradt, aki kénytelen volt egy kisegítő személyt határozott idejű megbízással felvenni
az adminisztrációs munkák elvégzésére. Ami
az eseményeket illeti, sikeresen lezajlott a
közgyűlés (döntés született a HKP folytatásának támogatásáról, a székhely áthelyezéséről) és a víziállat-egészségügyi tanfolyam. Az
elmúlt hónapokban több tagot látogatott
meg az igazgató (Dalmand, Óbuda, Agrint
Kft.), s mindegyik látogatás jó hangulatban
zajlott, így kellemes élményekkel, tapasztalatokkal gazdagabban zárultak a megbeszélések. Az igazgató beszámolt a FEAP évzáró
üléséről.
A halgazdálkodásról szóló új törvény módosításait a szövetség időben véleményezte,
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és szakmai indokokkal érvelt a tervezett paragrafusok módosítása mellett. Ehhez a
ponthoz több elnökségi tag is hozzászólt, és
egyet értettek azzal, hogy a törvényhozók
asztalára oda kell tenni azokat a statisztikai
adatokat is, amelyekkel igazolható, hogy a
természetes vízi halászok (akiknek a létszáma nem éri el a horgásztársadalom egytizedét sem) halfogása a harmadát teszi ki a horgászfogásoknak. Elhangzott az is, hogy a törvényben szigorúbban kellene szabályozni, és
ellenőrizni a halászeszközök forgalmazását,
miként az is, hogy ne civil szervezetek kezébe
adják a természetes vizek halászati jogát,
mert azok a halőrzést nem tudják a megfelelő színvonalon elvégezni, s így nem lehet a
rapsicok ellen fellépni és a feketepiacot vis�szaszorítani.
Nem volt vita, így egyhangú szavazással
fogadta el a testület a 2014. évi költségvetést. Szathmári László igazgató arról számolt
be, hogy sikerült a tervek szerint alakítani a
szövetség gazdálkodását, és a
2014-es esztendőt pozitív nulla
gazdálkodási eredménnyel
zárni. Stabilizálódott a szövetség pénzügyi helyzete, ami a
dinnyési támogatásnak, a hirdetési és pályázati pénzek beérkezésének köszönhető. A 2015ös évre óvatosan tervezték a pályázati forrásokból származó
bevételt, mert még nem ismertek a lehetőségek, de az ügyvezetés számít arra, hogy idén mihamarabb lehet pályázni a
HOP 3. tengelyének kiírásaira.
Szabó Krisztián, a Dinnyési
Halgazdaság Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta, hogy a
gazdaságnak likviditási problémái nem voltak, bár voltak
pénzügyileg igen szerény hónapok is. A harmadik negyedévi
bérleti díjat késéssel, de kifizette a kft. Az ügyvezető ezúton is
megköszönte Szathmári László
igazgató türelmét és szakértelmét, hogy a szövetséget pénzügyileg „elkormányozta” a kft.
őszi árbevételeinek érkezéséig.
Az őszi halászat és az egész évi
„termés” alakulásáról pontos

képet csak az év végi zárás után adhat az
ügyvezető, a bevétel alakulása nagyban függ
a karácsonyi kereslettől. A tavi termelés
nagyságrendileg a tavalyi évet fogja hozni,
mivel az induló eszközök szerénysége mellett az időjárás sem kedvezett a termelésnek,
és nem tudtak tervszerűen takarmányozni. A
2014. évben rendkívül nagy problémát jelentett a madarak károkozása és az időjárás
szeszélyessége. Az látszik, hogy a kétnyaras
haltermés jóval elmaradt a tervtől az egész
éves madárkár miatt. A tavaszi üzemorvosi és
munkavédelmi bejárást követően az ügydöntő bizottság is ellátogatott Dinnyésre. A bizottság feltérképezte a hiányosságokat, és
engedélyt adott azok elhárítására. A legszükségesebb a szociális helyiségek felújítása
és az elektromos hálózat veszélymentesítése
volt. A felújítás költségei megközelítették a
3,5 millió forintot.
A gazdaság a további halpusztulások és a
termelés biztonsága érdekében terven felül
elvégezte a VII-es és V-ös tavak halágy
kotrását, valamint a IV-es tó teljes kotrását –
utóbbi a keltetőrendszer induló vízellátása.
Műtárgyfelújításokat ugyancsak elvégeztek,
meghibásodott szivattyúkat üzemeltek be
újra, és új húzóhálót szereztek be. A HOP 2.
tengelyének kiírásában a megbeszéltek szerint részt vett a gazdaság, benyújtotta a pályázatot a keltető felújítására, ez ügyben vis�szajelzést még nem kaptak az MVH-tól. A
kft. célja továbbra is a jogszabályok szerinti
és bemutatásra alkalmas, példamutató működés, mind hazai, mind európai viszonylatban. A SZIE-vel való együttműködésük a
HOP 3. tengelye kapcsán azért nem realizálódott, mert a tógazdaság Natura 2000-es területen fekszik, ezért az előkészített pályázatot nem adhatták be. Ennek ellenére közös
kísérleteket fognak végezni, ami a fent említett dinnyési viszontagságok melletti működést kedvezőbbé teheti. Az elnökség döntött
arról, hogy további öt évre megkötik a támogatási szerződést. Döntés született arról is,
hogy a kft. ügyvezető igazgatója felett Szathmári László, a MAHAL igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogot.
Az idei esztendő a tisztújítás jegyében is
zajlik. A 2015. évi tisztségviselői választások
előkészítésével kapcsolatban Balogh József tiszteletbeli elnök elmondta, hogy elkészítette a
MAHAL-szervezetek tagozati beosztásának
előzetes tervezetét. Eszerint hat tagozat jönne
létre, s a tagok maguk dönthetnek arról, hogy
melyik tagozatban dolgoznak. Egy tag több
tagozatban is lehet tag, de csak egy szavazati
jog illet meg minden tagot. Az új szervezeti
felállást májusig kell véglegesíteni.
Az elnökség Ditrói József személyében új
tag felvételét is megszavazta, egyben – tagdíj
nemfizetése miatt – törölte a tagok sorából a
Terme Kft.-t.
H. Gy.

Tudományos

konferencia

Az akvakultúra-fejlesztés kutatási és innovációs irányai
A Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének szervezésében kétnapos (2014. november 27-28., Budapest) konferencián vitatták meg a meghívottak a közép-kelet-európai térség akvakultúrájának kutatás-fejlesztési és
innovációs irányait. A szervezők minden országból maximum 2-2 kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény jelentkezését fogadták el, és minden résztvevő egységet két kolléga képviselhetett.
A konferencia témaköre az
akvakultúra volt, ennek
egyik kiemelt területe a
tógazdasági akvakultúra.
Mivel ez a tevékenység szélesebb réteget érint Európában, a térségi képviselők mellett francia és
német kollégák is részt vettek a rendezvényen.
A konferencián a résztvevők tájékoztatást kaptak
az EU Közös Halászati Politikájáról, a közép-kelet-európai akvakultúra
és akvakultúrainnováció helyzetéről, valamint a térség akvakultúrájának erősségeiről
és gyengeségeiről, illetve jövőbeli lehetőségeiről. Minden résztvevő bemutatta az általa
képviselt szervezeti egységet, annak infrastrukturális és humán hátterét, a főbb kutatási irányokat és eredményeket.
Külön szekció keretében bemutatásra kerültek az EU előző tervezési ciklusában működött FP7 pályázati keretprogramban tapasztaltak, az új időszak Horizon 2020 programjának aktualitásai, valamint a vállalkozásokat érintő felhívások.

A résztvevők a konferencia zárásaként
szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben leírásra kerültek azon akvakultúra területek,
melyeken a résztvevők közösen kívánnak
együttműködéseket létrehozni. A szándéknyilatkozatban a résztvevők kijelentették,
hogy a térség halgazdálkodásának közös értéke a tógazdasági haltermelés, amelynek
fejlesztése közös érdekük és céljuk. A közös
gondolkodás és munkavégzés elsősorban kutatás-fejlesztési és innovációs projektekre
koncentrál, de az együttműködések kiterjednek a kutatócserére, a hallgatói továbbképzésre és a tananyagfejlesztésre egyaránt.

A konferencián az alábbi országok intézményei
vettek részt: Bulgária: Plovdivi Agrártudományi
Egyetem (1 fő), Csehország: Dél-Csehországi
Egyetem (2 fő), Franciaország: Lotaringiai Egyetem (1 fő), Horvátország: Zágrábi Egyetem (2 fő),
Lengyelország: Varsói Élettudományi Egyetem (2
fő), Warmia és Mazuriai Egyetem (1 fő), Magyarország: NAIK-HAKI (3 fő), Szent István Egyetem
(5 fő), Németország: Hohenheimi Egyetem (1 fő),
Szerbia: Belgrádi Egyetem (2 fő), Húshigiéniai és
-technológiai Kutatóintézet (2 fő), Szlovákia:
Szlovák Agrártudományi Egyetem, Nyitra (2 fő),
Szlovénia: Ljubljanai Egyetem (1 fő), Szlovén
Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara (1 fő),
Törökország: Ege Egyetem (1 fő), Mustafa Kemal
Egyetem (1 fő), Giresuni Egyetem (1 fő).

Összességében elmondható, hogy a konferencia elérte célját: a résztvevők egyöntetűen hangoztatták, hogy szükség van a közös
gondolkodásra, a közös célok megfogalmazására, mert így nagyobb esély mutatkozik
arra, hogy az EU által meghirdetett programokban sikeresen szerepelhessünk. Kiemelték a résztvevők azt, hogy egymás munkáinak megismerése hatékonyan hozzájárulhat
az egyes szervezeti egységek kétoldalú együttműködéseinek fejlesztéséhez, és a személyes
kapcsolatok ápolása a jövőben is hangsúlyosan szerepel a tervekben.
A szervezett konferencia a Halászati Operatív Program (HOP) III. tengelyének finanszírozásával jött létre, mely, igaz, még nincs
elbírálva, így a döntés sem ismert, de a szervezők bíznak benne, hogy a támogatás anyagi háttere utólag biztosítva lesz a HOPforrásból.
U. B.

Megváltoznak a víziállatok belföldi szállítási feltételei
Valamennyi megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságának igazgató főállatorvosa
megkapta az alábbi levelet, amelyet Dr.
Nemes Imre elnökhelyettes (NÉBIH) nevében és megbízásából dr. Zséli Szilvia járványügyi referens (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Járványügyi Osztály)
küldött el.
Íme a levél:
„Tájékoztatom tisztelt Igazgató Főállatorvos
Asszonyt/Urat, hogy megjelent a földművelésügyi
miniszter 32/2014. (XII. 9.) FM-rendelete,
amely többek között a tenyésztett víziállatokra és
az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban
előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az
azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX.
29.) FVM rendeletet is módosítja. A rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon (2014. december 17-én) lép hatályba.
A változás a víziállat-egészségőrök által kiadott igazolások formátumát és adattartalmát is

érinti. A meglévő, régi típusú igazolásokat 2015.
január 31-ig lehet kiállítani, amennyiben azon
az alábbi kiegészítő adatokat feltüntetik:
• származási gazdaság, tartási hely azonosítója;
• felügyelő víziállat-egészségőr neve (nyomtatott betűkkel);
• az állatok hasznosítási célja:
– amennyiben az állatok hasznosítási célja
tenyésztés vagy állománypótlás, azt a régi
igazoláson aláhúzással kell jelölni
– amennyiben előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából illetve emberi fogyasztást
megelőző előkészítés céljából történik a forgalomba hozatal, a régi típusú igazoláson
az „egyéb közlemény” rovatban az alábbi
megjegyzések valamelyikét kell feltüntetni:
= előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából történő forgalomba hozatal
= emberi fogyasztást megelőző, előkészítés
céljából történő forgalomba hozatal.
Az új formátumú víziállat-egészségőri igazolásokkal kapcsolatos nyomtatványok beszerzését a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a ren-

delet megjelenését követően elkezdte szervezni, az
új típusú nyomtatványok igénylésével kapcsolatos
részletekről a későbbiekben tájékoztatást küldünk.
Kérem tisztelt Igazgató Főállatorvos Asszonyt/
Urat, hogy a mellékelten küldött víziállat-egészségőröknek szóló tájékoztatást a megyében dolgozó
valamennyi állatorvos végzettségű víziállategészségőrnek szíveskedjen eljuttatni. A víziállategészségőrök listáját két táblázatban mellékelem.
Az ’adatbazis.vaeü.xls’ tartalmazza a 2013-ig
végzettek teljes listáját, melyben többek között az
állatorvos végzettségű Kollégák adatai is megtalálhatók. A 2014 novemberében tartott képzésen
résztvevő és sikeres vizsgát tett állatorvosok névsorát az ’Állatorvosok névsora víziállat-egészségügyi tanfolyamra_2014_11_19’ táblázat tartalmazza, számukra a bizonyítvány kiállítása folyamatban van. Tájékoztatom, hogy a nem állatorvos végzettségű víziállat-egészségőrök értesítését
vállalta a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége.
Segítő együttműködését előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Dr. Nemes Imre elnökhelyettes”
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Lehalászási ünnepség Ráckevén

Hagyomány már ez a lehalászási ünnepség, s
az éves munka eredményének mérlegét most
vonhatjuk meg, kezdte mondandóját Dr. Molnár Pál. Az idei esztendő jobb lesz, mint az
elmúlt évi volt, hiszen szépek, egészségesek a
halak, jók a termelési mutatók. Az eredményt
láthatják a meghívott vendégek, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője, Udvari Zsolt, a polgármesterek, a rendőrkapitányok, s az RDHSZ egyesületi vezetői, titkárai.
„A szövetség – amelynek 29 tagszervezete
van – 1993 óta működik önállóan, és kétezer
hektáron gazdálkodik. A gazdálkodás keretében telepítjük a vizeket, a saját termelésű hallal, őrizzük a halakat, és mellette számos más,
környezetvédelmi, vízgazdálkodási feladatot
is ellátunk. A 2000 hektár nagy terület, a törvény hat halőr foglalkoztatását írja elő, ezzel
szemben a szövetségnek 13 főállású, és 100
társadalmi halőre ellenőrzi a Ráckevei-Dunaágat, és a hozzá tartozó holtágakat. A haltelepítési tervben 135 tonna hal telepítését írták
elő, ám rendszeresen túllépjük ezt a mennyiséget. A szövetség szinte erején felül vállal
olyan feladatokat, amelyek önként vállalások.
Neveli a horgász gyerekeit, az utánpótlást,
foglalkozik a versenysporttal, a környezetvédelemmel, a nemzetközi kapcsolatok építésével. Ezzel a gondos munkával, építkezéssel a
szövetség az ország legnagyobb szövetségévé
nőtte ki magát,” – jelentette ki az elnök.
A 2013. évi problémák ellenére a szövetség gazdálkodása stabil, biztosan áll a lábán.
Az elmúlt években három nagy árvizet kellett
átélniük a makádi tógazdaságban, ahol 30,
20, és 50 millió forint kár keletkezett, amiből
csak a fele térült meg, a többit magunknak
kellett kigazdálkodni. Közismert, hogy 2013ban KHV betegséget diagnosztizáltak a halállománynál, így száz tonna halat kellett megsemmisíteni, a kártalanítás összege azonban
csak részben fedezte a költségeket. Ezek után
mondható, hogy a 2014-es esztendő konszolidált módon zajlott.
Ami a szövetség életét jelentősen befolyásolta, hogy 2013-ban megszületett az új halgazdálkodási törvény, amely végre olyan törvény, hogy horgászpárti. Kimondta, hogy a
természetes vizeken a horgászatnak, a rekreációnak, a társadalmi hasznosság szempont-
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Fotó: Hajtun György

A lehalászás nem csak kemény munka a halászok számára, hanem ünnep
is. Elsősorban azért, mert ekkor tudják meg, hogy miként ért be az éves
munka gyümölcse. Tudják ezt Ráckevén is, ahol a Ráckevei-Duna-ági
Horgász Szövetség (RDHSZ) évtizedek óta ünnepet rendez a lehalászás
kezdetekor. Így volt ez tavaly is, hiszen november 10-ére hívták össze a szövetség tagjait egy ünnepi ebédre, miközben a makádi tógazdaságnál kezdődő lehalászást a meghívottak megtekintették. A Tassi Halászcsárdában –
az immár megszokott helyszínen – Molnár Pál, az RDHSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik között több, a szövetséggel jól együttműködő
hatósági szervezet vezetői is megjelentek.

Molnár Pál: a szövetség szinte erején felül
vállal önkéntes feladatokat
jából elsőbbséget kell élveznie. Jó hír a horgászoknak, hogy 2016-tól a természetesen vizeken beszüntetik a halászok kereskedelmi halászati tevékenységét. A horgászoké lesz az
ország természetes vízállománya, mondta az
elnök.
A szövetség „három lábon” áll: haltermelés, halőrzés, valamint a fennmaradt tevékenységek. Az elnök kijelentette, hogy a legnagyobb hangsúlyt a haltermelésre helyezik,
mert fontos, hogy a szövetség tagjai megfelelő
mennyiségű zsákmányt tudjanak kifogni, hazavinni. Örömteli azonban, hogy egyre nő
azok tábora, akik nem a hal húsa miatt horgásznak, hanem a Duna-ágnak és a természetnek a szeretetéért. A szövetség az elmúlt
évben tavaszi, nyári és őszi telepítéseket hajtott végre, így az őszi telepítések előtt összesen 60 tonna halat helyeztek ki. A novemberi,
őszi telepítéskor 140 tonna halat helyeztek ki
a Duna-ágba, mivel az elmúlt évi „termés”
jobb eredménnyel zárult. Ezzel viszont mintegy 40 tonnával teljesítették túl az éves telepítési terv előírását. Az elnök szólt arról is, hogy
az éghajlati viszonyok változásai miatt eltolódott a lehalászás megszokott időpontja. A
rendezvény napján is kedvező volt az időjárás, így a haltelepítés is kisebb veszteséggel
hajtható végre.

A 2013. évi fogási eredményekről szólva az
elnök elmondta, hogy igen szépen fogtak a
horgászok, hiszen a fogási naplók bejegyzései
alapján 243 413 kilogramm halat fogtak ki. A
2014-es év fogási eredményei hasonló szinten valósult meg. Az elnök külön is szólt a
bojlis horgászatról, erről a hatékony halfogási
módszerről. Azért engedtek teret ennek a
módszernek, mert így több információhoz jutottak arról, hogy mennyi és milyen hal úszik
a Duna-ágban. Az is előny, hogy a horgász a
kifogott halat visszahelyezi. A Duna-ági horgászszabályok szerint régóta tilos a 10 kilogramm feletti halat hazavinni, a horgásznak
vissza kell engednie a halat a folyóba. A tavalyi horgászszezonban 180 darab tíz kilogramm feletti halat fogtak ki a horgászok a
Duna-ágból, ami jelzi, hogy ez a víz KözépEurópa legjobb pontyos horgászvizévé vált.
A szövetség kialakította a 2015. évi szabályozását, amely nem sokban változott az elmúlt évitől. Egy horgászjeggyel 80 kilogramm
halat vihet haza a horgász, de ha ezt már kifogta, akkor az év folyamán többször is válthat újabb jegyet. A jegyárak úgy változnak,
hogy a felnőtt jegy 23 ezer forint, az ötnapos
jegy 12 ezer forint, a kétnapos jegy ára 6 ezer
forint, a napijegyé 3 ezer forint, míg az ifjúsági jegy ára 5 ezer forintra csökkent.
A halőrzéssel kapcsolatban az elnök elmondta, hogy a 13 halőr sikeres vizsgát tett
az új törvényi szabályozásnak megfelelően,
így a jogosítványokat kézhez kapták. A halőrök minden évben bizonyítják, hogy ismerik
a rájuk bízott vizet, mint a tenyerüket, és felelősséggel látják el a feladatukat. Jó hír, hogy
a bírói ítéletek is szigorodtak, bár az eljárások
még mindig hosszú ideig tartanak. S itt szólt
az elnök a rendőri együttműködésről. A
rendőrök nélkül bajban lenne a szövetség az
ellenőrzést illetően, mert óriási a terület. A
Pest megyei rendőrökkel közösen sikerül az
ellenőrzés színvonalát fenntartani, köszönet
érte.
Ami a Duna-ág környezeti állapotát illeti,
ma rossz híreket kell mondani. A Duna-ág állapota rosszabb, mint a nagy Dunáé. Ennek
okai a pontszerű szennyezések, amelyek a
legkülönbözőbb formában érkeznek a vízbe.
Jelentős a parti ingatlantulajdonosoktól származó szennyezés, miként a szennyvíztisztító
művek túlterhelésének a következményei is
sok esetben katasztrofálisak, mert időnként
jelentős mennyiségű szennyvizet engednek a
Duna-ágba. Ennek pedig halpusztulás a következménye.
A jövőről szólva az elnök elmondta, hogy a
legfontosabb feladatnak azt tekintik, hogy felkészüljenek a 2015. évi haszonbérleti szerződések megkötésére. Szeretnék, ha az RSD
vizei ismét az RDHSZ használatába kerülnének, amiért mindent megtesznek a szövetség
vezetői, mondta végezetül Molnár Pál.
H. Gy.   

