Közgyűlés egy eredményes
év után

Sikeres esztendőt zártak
Szegeden

RDHSZ: ellentmondásos de,
jó év volt a tavalyi

Jó hangulatú és tartalmas közgyűléssel zárta
a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi
Szervezet (MA-HAL) a 2019-es esztendőt.
A december 4-i rendezvénynek a budapesti
Rubin Hotel volt a helyszíne. A 11 napirendi
pont között több érdekes előadás volt.

Idén 90 éve, hogy megkezdődött a haltermelés
a Szeged-Fehértó tógazdaságban, amely
1993. január 1. óta gazdasági társaságként,
1998. június 11. óta pedig Szegedﬁsh Kft.
néven működik. Sztanó János, a kft. ügyvezető
igazgatója 1973 óta dolgozik a cégnél.

A megszokott helyszínen, a ráckevei
Ács Károly Művelődési Központban
és a megszokott időpontban
tartotta évzáró beszámoló küldöttgyűlését a Ráckevei Duna-ági Horgász
Szövetség (RDHSZ).

A Magyar
Mezőgazdaság
melléklete
XXI. évfolyam
2020. január
Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György
Ez a lapszám az Agrárminisztérium és a MOHOSZ támogatásával készült.

A halfogyasztás megduplázását tervezi
az agrártárca
Nőtt a magyarországi halfogyasztás az utóbbi 10 évben, de még mindig
messze az európai uniós átlag alatt van. Az agrártárca azon dolgozik, hogy
az egy főre jutó évi 6,7 kilogrammos átlag megduplázódjon Magyarországon, mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten egy halfogyasztást népszerűsítő sajtótájékoztatón.

szempontból is lényeges a halfogyasztás,
hiszen a magyar hal nemcsak rendkívül ízletes, hanem a fogyasztása egészséges. A
magyar halételek – ahogy a gasztronómiai
divat is hangoztatja – az egészséges táplálkozás fontos eleme, mert könnyen emészthető, jótékony zsírsavakban, vitaminokban

A SZERZŐ FELVÉTELE

A

nnyi bizonyos, hogy a halászat a magyarságnál már ősi korban is valódi
népfoglalkoztatás volt, írta Herman
Ottó, az utolsó magyar polihisztor több
mint 132 évvel ezelőtt. Az ősi foglalkozás
évszázadokon keresztül formálódott és alakította ki hagyományait, s ez idő alatt
sokat tanultunk halfajainkról, vizeink ökológiai egyensúlyának fontosságáról, a halgazdálkodás, a halgazdaság jelentőségéről,
kezdte mondandóját Farkas Sándor.
E tudásunkkal együtt fokozatosan gazdagodott a halak előkészítéséhez kötődő
magyar gasztronómiai tudás. A karácsonyi
ünnepek alkalmával különösen népszerűek a halból készülő ételek. Örvendetes,
hogy a hazai halfogyasztás növekvő tendenciát mutat az elmúlt 10 évben. Az egy
főre jutó hazai fogyasztás tavaly elérte a
6,7 kilogrammos átlagot – bár ez az adat
sajnos még messze elmarad az Európai
Unió átlagos fogyasztási szintjétől. Ezért
az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy
az egy főre jutó halfogyasztást minél hamarabb minél magasabb szintre emeljék.
A minisztérium szeretné megduplázni a
magyar halfogyasztást a következő években. Ez a törekvés gazdasági szempontból
is fontos, hiszen a jó minőségű hazai halak
fogyasztásának növelése piacot jelent a
magyar termelőknek. A halgazdaság komoly erőforrást jelent, meghatározó a
nemzetgazdasági jelentősége, és hozzájárul a vidéki régiók stabilitásához, a vidék
népességmegtartó képességéhez, a fenn-

Farkas Sándor: a halgazdaság komoly erőforrást
jelent, meghatározó a nemzetgazdasági jelentősége

Németh István: eredményes volt az év, az időjárás
is kedvezett a hazai termelésnek

tartható fejlődéshez, mutatott rá az államtitkár.
Kiemelkedő eredmény, hogy az étkezési
célra szánt hal mennyisége az utóbbi években folyamatosan nőtt hazánkban. Ezek
közül kiemelkedik egy halfaj, az afrikai harcsa termelésének növekedése, ami tavaly
3200 tonna étkezési halat biztosított a piacnak. Ezzel a mennyiséggel az afrikai harcsa termelésében az elsők vagyunk Európában. Az államtitkár itt jegyezte meg, hogy
egyre több halgazdálkodó és halgazdaság
lép be erre a piacra, hogy afrikai harcsa termelésével foglalkozzanak, és egy új dimenzió is megjelent, mégpedig a termálvizek
hasznosításának egyik lehetősége, amivel a
piac is bővíthető. Másrészt egészségügyi

Ondré Péter: Magyarországon az elmúlt 1 évben
több mint 10 százalékkal
nőtt a halfogyasztás

gazdag étekről van szó. Végül, de nem utolsó sorban, a szív- és érrendszeri betegségek
kockázatát is nagymértékben csökkenti.
Mindemellett számos ösztönző intézkedést bevezetett az Agrárminisztérium. A
fogyasztók is jól ismerik a már megtett halfogyasztás-ösztönző intézkedések közül a
halhús általános forgalmi adójának 27 százalékról 5 százalékra való csökkentését, illetve a Minőségi Magyar Hal védjegyet,
amit a minőségi magyar termelésű halak és
haltermékek megkülönböztetésére, az
irántuk való vásárlói bizalom és igény erősítésére vezettünk be, hangsúlyozta az államtitkár. A tárca törekvéseit segíti, hogy a
2014–2020-as Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program megvalósításához – az ►

Érdekképviselet

► Európai Tengerügyi és Halászati Alapból a
Magyarországnak megállapított tagállami
kerettel és a nemzeti önrésszel együtt –
összesen mintegy 16,2 milliárd forint áll
rendelkezésre. Ez az összeg a halgazdálkodás fejlesztését, a hazai haltermelés és halfeldolgozás bővítését, valamint a halfogyasztást ösztönző marketingtevékenységet szolgálja, idézte fel Farkas Sándor.
Közismert, hogy a történelem során főzve-sütve kínálták és ették a halat, a királyok
asztalánál, a kolostorokban, a városi polgárházakban, a paraszti konyhákban egyaránt.
A régmúlt korok asztalain előételként, levesként, főételként, böjti időben, ünnepnapokon is megbecsült és keresett étel volt a
hal és a haltermékek. Az államtitkár bízik
benne, hogy napjainkban is így lesz, ezért a
ma is felhívják a magyar lakosság figyelmét
arra, hogy mennyire egészséges és mennyire fontos a halhús fogyasztása.
A karácsonyi időszakban a magyar
gasztronómiában megkülönböztetett figyelmet kap a hal, ezért is fontos, hogy
olyan termékek kerüljenek piacra, amiket
már feldolgoztak. A cél az, hogy minél magasabb feldolgozottságú, lehetőleg konyhakész termékek közül válogathassanak a fogyasztók. Ebben is sikerült előrelépnünk,
így egyre magasabb szinten elégítjük ki a
halfogyasztók igényeit, zárta mondandóját
Farkas Sándor.
Németh István, a Magyar Akvakultúra és
Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL)
elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: 2019
eredményes volt, még az időjárás is kedvezett a hazai termelésnek, nagy mennyiségű
és kitűnő minőségű halat kínálnak tagjaik a
vevőknek. Hangsúlyozta, hogy az árak nem
emelkedtek, a tavalyival azonos áron tudnak vásárolni a fogyasztók. A halfogyasztás
ösztönzése érdekében 50 település 80 árusítóhelyén közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a halat a vásárlók. A termelői
akciókról a MA-HAL honlapján lehet tájékozódni, jelezte a MA-HAL elnöke.
Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezetője elmondta: Magyarországon az elmúlt 1 évben több mint
10 százalékkal nőtt a halfogyasztás, és a fogyasztás bővülése stabil alapot jelent a
hazai halágazat további fejlődéséhez. A belföldi fogyasztás növekedéséhez hozzájárult a hal forgalmi adójának csökkentése,
az elmúlt évek hazai gazdasági növekedése
és a fogyasztásösztönző kampányok is tette hozzá.
Lévai Ferenc, a MA-HAL szóvivője bejelentette, hogy a szakmaközi szervezet elindította a saját forrásból finanszírozott Halpéntek akciót, ami arra ösztönöz, hogy országosan is fogyasszunk minden héten
pénteken halételt.
(AM)
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Közgyűlés egy eredményes év után
Jó hangulatú és tartalmas közgyűléssel zárta a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) a 2019-es esztendőt. A december
4-i rendezvénynek a budapesti Rubin Hotel volt a helyszíne. A 11 napirendi
pont között több érdekes előadás volt a halászati ágazatot érintő kérdésekről. Az előadások után a közgyűlés résztvevői egyhangú szavazással elfogadták a MA-HAL szakmai beszámolóit és a szervezet 2020-as költségvetését.

N

émeth István, a MA-HAL elnöke
köszöntője után felkérte Dérer Istvánt, a Magyar Országos Horgász
Szövetség (MOHOSZ) elnökhelyettesét,
az OHSZK főigazgatóját előadása megtartására. A főigazgató a MOHOSZ tevékenységéről tartott érdekes, sok újdonságot
tartalmazó előadást, különös tekintettel a
haltermelőket érintő feladatokra. kitért a
hazai horgászat helyzetének ismertetésére, a horgászmozgalom jelentőségére,
majd bemutatta a MOHOSZ tevékenységét, ami jelentősen átalakult azzal, hogy
kétpólusú érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetté vált.
A MOHOSZ elsődlegesen továbbra is a
horgászok mint szolgáltatást igénybe
vevők, a horgászszervezetek és a horgásztatók mint szolgáltatók érdekében jár el. A
másik pólust a MOHOSZ közfeladatok ellátásával megbízott társadalmi szervezet
mivolta jelenti. Magyarországon egyedülálló módon ötvözi a horgászszövetség a
szerteágazó feladatokat.
A halgazdálkodási vízterületek hasznosításának helyzetéről szólva beszélt az
együttműködésekről, arról, hogy minőségi
változás történt a horgászok és a horgászszervezetek támogatásában, hogy közfeladatai ellátására a MOHOSZ létrehozta az
Országos Horgászszervezeti Szolgáltató
Központot (OHSZK), majd részletesen ismertette a MOHOSZ OHSZK által üzemeltetett támogatási rendszert.
A MOHOSZ a jogszabályokban és a
közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására fordítja a
forrásokat. Ezen belül haltermelési-telepítési koordinációt is végez, mégpedig a
MOHOSZ speciális jogállású tagjai segítségével.
A MOHOSZ alapszabálya szerint speciális jogállású tag lehet az a bejegyzett tevékenységeként halgazdálkodási, haltermelési vagy horgászturisztikai feladatokat
ellátó gazdasági társaság, amely e tevékenységét országos vagy több régióra kiterjedő hatókörrel, illetve jelentőséggel
fejti ki. Létrehozták a minősített beszállító címet, amely a nem speciális tagi jogállású haltermelőknek adományozható. Az

elnökhelyettes külön hangsúlyozta, hogy
a MOHOSZ kizárólag a horgászcélú haltelepítés koordinációjával és ösztönzésével,
valamint az egészséges halfogyasztás propagálásával kíván foglalkozni.
Dérer István összegzésképpen elmondta: „Ma már tudjuk, hogy mit szeretnénk,
és azt is, hogy miért, így tisztában vagyunk vele, hogy a kitűzött célok elérése
áldozatokkal jár. A szektor stabilizációja
érdekében elemi érdekünk a további konzekvens végrehajtás.
Ez azonban egyedül nem megy. Mivel
ismerjük erősségeink mellett a gyengeségeinket is, tudjuk, hogy együttműködésre
vagyunk ítélve. Ennek jegyében az elkerülhetetlen szervezeti és piaci átrendeződéseket nem hatalmi eszközökkel, hanem szabályozott verseny során, természetes kiválasztódással kívánjuk biztosítani. Hiszünk
abban, hogy természeti adottságaink és
erőforrásaink okszerű kihasználása, értékeink felelős védelme, kapcsoltan a horgászat, a horgászturizmus és a tágabb értelemben vett szektor komplex fejlesztése
társadalmilag hasznos.”
Dérer István után Klenovics Gábor főosztályvezető mutatta be az Agrárminisztérium halgazdálkodási főosztályának a munkáját. Sziráki Bence ügyvezető igazgató és
Halasi-Kovács Béla, a NAIK-HAKI intézetvezetője, külkapcsolatokért felelős elnökségi tag ismertette a MA-HAL 2019. évi tevékenységét, kiemelve a külföldi kapcsolatok jelentőségét, majd Szabó Krisztián, a
Dinnyési Halgazdaság Kft. ügyvezetője bemutatta a gazdaság 2019-es fejlesztéseit.
Az előadások után a közgyűlés résztvevői egyhangú szavazással elfogadták a
MA-HAL szakmai beszámolóit és a szervezet 2020. évi költségvetését. Végezetül
Gyalog Gergő, a NAIK-HAKI osztályvezetője tartott gondolatébresztő előadást „Gazdasági és társadalmi kihívások a tógazdálkodásban” címmel.
A közgyűlés egyhangúlag támogatta,
hogy az ágazat marketingtevékenységének
szervezésére a MA-HAL és a MOHOSZ közösen hozza létre a MA-HAL Marketing
Nonprofit Kft.-t.
H-N

Horgászat

Tisztújítás az ország legnagyobb hálózatos
civil szervezetében

A

z érdekképviseleti-érdekvédelmi
munka mellett közfeladatokat és
sportági szakszövetségi feladatokat
is ellátó Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 2019. december 6-ai tisztújító választmányi ülésén új társadalmi vezetést választottak a területi horgászszövetségek és a speciális jogállású – gazdasági
társasági besorolású – tagok képviselői. A
2020–2024. közötti ciklusban ismét egyhangú bizalmat kapott a MOHOSZ elnökeként Szűcs Lajos, elnökhelyettesként Dérer
István. Alelnökként Bokor Károly, Fesztóry
Sándor és Láda Gáspár, a speciális jogállású
tagok elnökségi képviselőjeként újból Szári
Zsolt kapott megbízatást. Az elnökséget a
jövőben Puskás Norbert alelnök is erősíti.
Sor került a felügyelőbizottság, valamint az
etikai és egyeztető bizottság megválasztására is.
A MOHOSZ választmánya az országos
szövetség legfőbb önkormányzati döntéshozó szerve, amelyben a tagszövetségek
létszámarányuknak megfelelően képviseltetik magukat, illetve szavazati joggal rendelkeznek a speciális jogállású tagok is.

A MOHOSZ 2020–2024. közötti ciklusra megválasztott elnöksége (balról jobbra): Szári Zsolt,
Fesztóry Sándor, Bokor Károly, Szűcs Lajos, Dérer István, Láda Gáspár, Puskás Norbert
E fórum keretében – a december 6-i állapot szerint – 1192 horgászegyesület,
412 073 egyesületi tag és 556 846 nyilvántartott horgász érdekében hoznak dönté-

seket. A választmány az elmúlt 5 évben 14
ülést tartott, és több mint 200 határozatot
fogadott el a horgászattal, a horgászszervezetekkel, a horgászsporttal, továbbá a ►

Gyakorlati szakkönyv a vízminőségről halgazdálkodóknak

A

Woynárovich András –
Kovács Éva – Nagy Sándor Alex szerzőhármas
tollából megjelent „A vízminőség állapotának felmérése és
értékelése – Gyakorlati útmutató természetesvízi halgazdálkodóknak és tógazdasági
haltermelőknek” című könyv
(ISBN 978-615-5673-59-7).
A szerzők azzal a szándékkal készítették a szakkönyvet, hogy gyakorlati
útmutatóként szolgáljon a halgazdálkodással és haltenyésztéssel hasznosított álló
édesvizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak felméréséhez és nyomon követéséhez, amelyek alapvetően meghatározzák, illetve befolyásolják a haltermelés eredményességét. A hiánypótló kézikönyv a
szerzők által a FAO számára írt, idén megjelenő, hasonló témájú munkájának átdolgozott és kiegészített változata. A hazai szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy
inkább csak könyvfejezetek láttak napvilágot e témában.

A könyvet még aktuálisabbá teszi a klímaváltozás halászatra és haltenyésztésre gyakorolt hatása: a vízminőség
felmérése és értékelése rendkívül fontos rutinfeladata kell,
hogy legyen a gyakorló halgazdálkodóknak és haltermelőknek. A vízre ne mint „statikus”
élettérre és tenyészközegre tekintsünk, hanem igenis fektessünk hangsúlyt e folyton változó élőhely rendszeres vizsgálatára, monitorozására, és adjunk hatékony
válaszokat a változásokra és az esetlegesen
felmerülő problémákra! Halaink egészségének, jólétének és a nagy természetes hozamoknak ez a záloga.
A könyv szakmai lektorai prof. dr. Dévai
György, az MTA doktora és prof. dr. Bíró
Péter, az MTA rendes tagja voltak, megjelenését az Agrárminisztérium Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat forrásai tették lehetővé.
A mindössze 250 példányban megjelent
ingyenes szakkönyvet stratégiai partnerei,

a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, a Magyar Haltani Társaság,
valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség közreműködésével juttatja el a célközönséghez az Agrárminisztérium. Mivel a
kiadványt csak kis példányszámban nyomtatták ki, ezért elektronikus formában is elérhető Magyarország kormányának halgazdálkodási honlapján: halaszat.kormany.hu/
szakmai-anyagok.
Dévai György professor emeritus könyvhöz írt ajánlójában bölcs gondolatokat megfogalmazva jelöli ki az utat egy majdani második kötet megírására: „…Mint minden
szakkönyv, elkészülte után ez is nem csak
hiányt pótol, de felhívja a figyelmet újabbak
hiányára is. A könyv alcíme jelzi, hogy természetes vízi körülményekkel is foglalkozik, de valójában csak az állóvizek állapotának felmérésére és értékelésére ad útmutatót. Ezért mindenképpen szükség lenne a
vízfolyások fizikai és kémiai sajátosságait,
illetve élővilágát bemutató könyvre is, különös tekintettel hazai vízkincsünk megoszlására, s vízfolyásaink korábbi legendás halgazdagságára…”
UDVARI ZSOLT
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Gazdaság

► 134 841 ha vízterületet érintő halgazdálkodással és horgászturizmussal kapcsolatos legfontosabb kérdésekben.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselőként a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előadója
volt, és kiemelkedő szerepe volt az előző
kormányzati ciklusban a horgászszervezeteket érintő jogszabályok és ügyviteli környezet átfogó reformjában.
Dérer István a közfeladat-ellátást és
szakszövetségi működést is felügyelő Országos Horgászszervezeti Központ főigazgatója, és több mint 20 éves horgászvezetői és sportszervezői tapasztalattal rendelkezik.
A 26 területi tagszervezet közül a területi vezetői feladatokat is ellátó Bokor Károly Baranya megye, Fesztóry Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Láda Gáspár
Csongrád megye képviseletében újította
meg mandátumát. Kozári Mikló alelnöknek az alapszabály életkori korlátja miatt
szűnt meg a megbízatása, ezért őt ezzel
egyidejűleg, eddigi munkáját megköszönve, a Horgászatért Érdemérem kitüntetésben részesítette a választmány. A megüresedett helyre új alelnöknek Puskás Norbertet (Vas megye) választották meg.
Az alelnökök a területi illetékességű feladatok ellátása mellett az elnök által kijelölt szakterületek felelősei. A 16 speciális
jogállású tag képviseletét Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója látja el a jövőben is.
Az elnökség tisztújítása mellett sor
megválasztották a MOHOSZ felügyelőbizottságának, valamint etikai és egyeztető
bizottságának elnökét és tagjait is. A felügyelőbizottság személyi összetétele változatlan maradt, elnöke továbbra is Dudás
Tibor. Az etikai és egyeztető bizottság új elnöke Miszkuly Miklós lett.
Szinte valamennyi területen komoly
feladatok várnak még a horgászszervezetekre, de a – jelen tisztújítással megerősített – fő cél továbbra is az egyre nagyobb
számú horgász minőségi kiszolgálása, a
nekik nyújtott szolgáltatások szélesítése
és a nyilvántartás, az okmánykiadás egyszerűsítése, elektronizációja, valamint a
halállomány fejlesztése és védelme marad.
MOHOSZ OHSZK

Hibaigazítás
Legutóbbi, 2019. decemberi számunkban dr. Halasi-Kovács Béla „Erősödő magyar szerepvállalás a FEAP
munkájában” című anyagába a korrektúra során több értelemzavaró
hiba került. Ezért elnézést kérünk az
olvasóktól és a szerzőtől egyaránt.
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Sikeres esztendőt zártak
Szegeden
Idén 90 éve, hogy megkezdődött a haltermelés a Szeged-Fehértó tógazdaságban, amely 1993. január 1. óta gazdasági társaságként, 1998. június
11. óta pedig Szegedfish Kft. néven működik. Sztanó János, a kft. ügyvezető igazgatója 1973 óta dolgozik a cégnél, tehát a jogelődjénél kezdte a
pályafutását, és közel 37 éve vezeti a gazdaságot. Az elmúlt évtizedekben
eredményes gazdálkodás folyt a tógazdaságban, hiszen évente 1500 tonna jó minőségű halat, zömében a Hagyományok, Ízek, Régiók védjeggyel
(HÍR) rendelkező szegedi tükrös pontyot termelnek és értékesítenek.
• Igazgató úr, hányadik lehalászást
vezényelte le tavaly ősszel?
– Ez az első munkahelyem, és büszkén
mondhatom, hogy a cég fennállásának több
mint fele időszakában közöm volt a halgazdálkodáshoz. Az utóbbi 37 évben a cég első
számú vezetője vagyok, így az év végi lehalászás mindig is központi kérdés volt számomra, mivel ekkor sok halat értékesítünk.
• Ez valóban nagy teljesítmény, hiszen kevés ember mondhat el hasonlót
magáról. Honnan hová jutott el a cég?
– Amikor 1973-ban a céghez kerültem,
nagy szerencsém volt, mert progresszíven
gondolkodó vezetéssel találkozhattam, többek között Pásztói Lajos, Tasnádi Róbert, Becsey Attila nevét említhetem. Azt, hogy Tasnádi Róbert mennyire korszerűen gondolkodott, számos szakkönyve igazolja, amelyeket ma is olvasnak és hivatkoznak.
Nehéz volna felsorolni, hogy hány technológiai újítást vezettek be, amelyek azután
országosan elterjedtek. Itt mindig nyitott
volt a vezetés, és nemcsak az eredményekre
voltak büszkék, hanem a kudarcokból is
sokat tanultak. Bárkivel szívesen megosztották a tapasztalataikat. A cég méreteiből
adódóan az is jellemző volt, hogy nagyon
sok mérnöki, szakmérnöki diplomával rendelkező szakember dolgozott, dolgozik itt.
Általában 10 főnél több diplomást alkalmaztunk, alkalmazunk a halászatban. Az
üzemegység-vezetők, azok helyettesei, a laboratóriumban dolgozók mind-mind igyekeznek hozzátenni a maguk tudását annak
érdekében, hogy a dolgok rendben menjenek. Amikor ide kerültem, egy állami gazdaság részeként működött a cég. A végzettségem okán engem neveztek ki beruházónak ahhoz a projekthez, amelynek keretében 800 hektár új halastó épült 1979–1982.
között, és amivel kialakult a 2103 hektáros
mai tógazdasági terület. Ennek során alaposan megismertem a fehértói tógazdaság
minden zegét-zugát. Tógazdaságunk jó
adottságokkal rendelkezik, és tiszta ízű,

Sztanó János lett tavaly „Az év agrárembere”
zsírszegény, kiváló minőségű halat állítunk
elő, amit vevőink, a halászcsárdák is visszaigazolnak. Ugyanis ha probléma volna,
mind a halászcsárdából, mind a feldolgozónktól, a halboltunktól azonnal jeleznék,
hogy gond van a halatokkal.
• Nagy lépés volt, hogy megépítették a feldolgozót.
– Valóban, bár jómagam mindig is azt
hangoztattam, hogy a halat feldolgozva
lehet értékesíteni a piacon, hiszen ahogy
annak idején az élő csirke eladását is megszüntették a boltokban, így az élő hal eladása is veszélyben van. A feldolgozó megépítéséhez még egy rendszerváltás előtti németországi tanulmányút adott „lökést”, ahol
láttam, ahogy egy medencében úszkált a
hal, a vevő kiválasztotta a halát, amit egy
asztalon konyhakésszé „varázsoltak” neki,
és megtisztítva vihette haza a terméket. A
halvásárlás bizalmi kérdés, fontos, hogy
egészséges, sérülésmentes legyen a hal.
Nos, mi ezt a rendszert valósítottuk meg: a
boltban megvett friss, élő halat a feldolgozóban megtisztítjuk, kifilézzük. A vevő viszszakapja a csontokat, az ivaranyagokat, a
filét, a patkót, vagyis a pikkelyen és a bélen
kívül mindent. Mi nem fagyasztjuk a halat,
tehát abszolút friss, hibátlan terméket kínálunk a vevőknek.
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• Több mint tíz éve működik a feldolgozójuk. Győzik-e a munkát?
– Hol igen, hol nem. Mint már mondtam,
régóta hirdetem, hogy a feldolgozott termékek jelentik a jövőt, és az élő hal eladása
előbb-utóbb megszűnik. A jelenlegi kapacitásunk év közben elegendő. Mi látjuk el tisztított hallal Szeged összes halászcsárdáját,
illetve azokat az éttermeket, ahol halételeket is készítenek. A városon kívül csak megrendeléseket teljesítjük, illetve Romániában,
Arad mellett két üzlet vásárol tisztított
halat. A kapacitással a karácsonyi időszakban van igazán gondunk, ezért már augusztusban meghirdetjük a karácsonyi halvásárt.
Az a tapasztalatunk, hogy decemberben
már nem tudunk megrendelést fogadni.
• Gondolkodnak-e a feldolgozó továbbfejlesztésén?
– Mindenképpen tovább kell fejlesztenünk a feldolgozó kapacitását, mert rövid
időn belül csak így tudjuk eladni a halainkat
a kis- és a nagyfogyasztóknak.
• Annál is inkább, mert elég sok
halat termelnek.
– Az éves termésünk 1500 tonna halat
jelent, amelynek egyharmada exportra
megy, Németországba, Olaszországba,
Franciaországba, Belgiumba. Az utóbbi 5-7
évben Romániában is keresik a szeged-fehértói halakat. A termés 70 százalékát belföldön, Dél-Magyarországon hozzuk forgalomba. Nagy felvevőpiacaink Szeged és
Hódmezővásárhely térsége, valamint Baja,
Bátaszék, Szekszárd. Egy ügynökünk tartja
a kapcsolatot a halboltokkal, naponta kapjuk tőle a megrendeléseket. Egész évben,
minden munkanapon van halkiadás, folyamatosan ki tudjuk elégíteni az igényeket
friss hallal. A feldolgozónk pedig keddtől
szombatig szolgálja ki a vevőket.
• Van-e horgász vevőjük?
– Viszonylag kis számban vesznek tőlünk halat a horgászegyesületek, a termésünk 5-8 százalékát értékesítjük horgászoknak. Tavaly decemberben beléptünk a MOHOSZ speciális jogállású tagjai közé, aminek a hatására bizonyára nő a horgászeladásunk. Ezen kívül azért is léptünk be a MOHOSZ-ba, hogy minél több használható információt megkapjunk a halászattal kapcsolatosan.
• Milyen volt a tavalyi lehalászás?
– Minden évben minden tavat lehalászunk, és minden halat megmérünk, mert
ilyen a technológiánk. Közismert, hogy a tavalyi tavasz jól indult, aztán jött a változékony időjárás, ami azzal járt, hogy a halak
súlya nem az elvárt ütemben gyarapodott.
Mi csak jó minőségű takarmánnyal – elsősorban búzával, tritikáléval, kukoricával –
etetjük a halainkat. Évtizedek óta a térségben lévő őstermelő gazdáktól vásároljuk fel
a takarmányt az aratáskor, és csak ellenőr-

zött, hibátlan, GMO-mentes takarmányt
veszünk át, mert nem érdemes kockáztatni.
A saját tárolónkból szolgáljuk ki a tavakat.
Az elmúlt évben a nem éppen optimális körülmények ellenére is jó eredménnyel zártuk a lehalászást.
• Önök nyomon tudják-e követni
egész évben azt, hogy hogyan gyarapszik az állomány? Magyarán, tudják-e hogy mi van a tóban?
– Hogyne tudnánk! A technológiánk szerint a tavaszi jégolvadás után válogatva helyezzük ki az ivadékokat és a kétnyaras
halat a telelőkből, így pontosan tudjuk,
hogy melyik tóba mennyi halat tettünk. A
tavaszi kihelyezés után megkezdjük a halak
etetését. Minden héten, minden tóban vízvizsgálatot, kéthetente próbahalászatot tartunk. Így látjuk, hogy mekkora a súlygyarapodás, milyen állapotban van az állomány.
Ehhez igazodva takarmányozunk. Az őszi
lehalászás előtt két héttel már nem adunk
takarmányt a halnak. A lehalászás során
gondosan szortírozzuk a termést, és így helyezzük a raktártavakba. Egyébként a piacra
jutását megelőzően hatszor fogunk meg,
válogatunk le egy halat.
• A cégnél mindig nagy hangsúlyt
fektettek a kutatás-fejlesztésre is…
– Anyagi erőnktől függően próbáljuk
megújítani a technikát, a technológiát. Az
utóbbi időben főleg a technika fejlesztésére
kell koncentrálnunk, mert az élő munkaerő
egyre kevesebb. Mi hosszú ideje nem alkalmazunk alkalmi munkavállalókat, halászainknak a haltermeléssel kapcsolatos teendőiken túl a tavak karbantartása is feladatuk. El kell mondanom, hogy az utóbbi
években nehéz új munkaerőt találni, a kollégákat megtartani, ezért a munkaerő kiváltására nagy hangsúlyt helyeztünk. Szerintem a mobil vákuumos halkiemelő berendezés megvétele jó lépés volt, mert a tavak halágyához vihetjük a berendezést, amely
minden korosztályú hal kivételére alkalmas,
úgy, hogy a hal nem sérül.
A vízszállító berendezések fejlesztésére
szintén nagy gondot fordítunk, hogy bármilyen körülmények között biztonsággal el
tudjuk látni vízzel a tavakat. A szivattyúk
korszerűek, energiatakarékosak. Ami a kutatás-fejlesztést illeti, a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékével közösen
veszünk részt különböző projektekben.
• Azt tapasztaltam, hogy a Szegedfish Kft.-nél megtalálták azt a marketingszegmenst, amellyel hatékonyabban tudják reklámozni a céget, a
szegedi tükörpontyot, a hagyományokat. Jól látom?
– Mi nem reklámakciókban gondolkodunk, a hagyomány őrzése nálunk kulcskérdés. Ilyen, hogy a szegedi halászlét hungaricummá szeretnénk nyilvánítani, vagy hogy

a szegedi tükörponty földrajzi oltalmat kapott az Agrárminisztériumtól, amit az uniós
földrajzi oltalom követhet. A szegedi tógazdaságot a megyei értéktárba is bejegyezték.
Jól látja, mi szeretnénk megőrizni a hagyományokat, hiszen az elődeink munkája erre
is kötelez bennünket. A tógazdaságot is
azért hozták létre 90 évvel ezelőtt – a többi
indok mellett –, hogy a Tisza szabályozása
miatt a térségben kialakult halhiányt pótolják. Ma már az is fontos szempont, hogy a
tógazdaság környezetvédelmi értéke jelentősen megnőtt Nem véletlenül nyilvánították ramsari területnek: itt igen gazdag a biodiverzitás. A tógazdaságban a HACCP-minőség-ellenőrzési elvek alapján végezzük a
munkát, ami egyenletesen jó minőség előállítását garantálja.
• De a halfogyasztás növelésére is
nagy hangsúlyt fektetnek, azáltal, hogy
különböző rendezvényeken vesznek
részt. Melyek ezek a rendezvények?
– A helyi rádióban, televízióban, reklám
újságokban hetente szerepelünk az aktuális
halászati munkákkal, azzal, hogy milyen
hallal és milyen áron várjuk vásárlóinkat.
Meggyőződésem, hogy ezek a reklámok
hatnak, ugyanis míg országosan 6,7 kilogramm/fő/év a halfogyasztás, addig Szegeden 15 kilogramm. A nagy rendezvényeken
is megjelenünk. A bajai halfesztiválon évtizedek óta tőlünk származik az elfogyasztott halmennyiség több mint fele. A szegedi
nemzetközi Tiszai Halfesztiválon csaknem
90 százalékban a tógazdaságunk halait
főzik. Több mint 100 ezer ember fordul
meg ezen a három napos rendezvényen.
Amikor a környék településein falunapokat
szerveznek, szintén tőlünk vett halból főzik
a halászlevet. A Darufesztivál természetvédelmi szempontból fontos rendezvény, ezt
a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen rendezzük.
• A végére hagytam egy személyes
kérdést: van-e utánpótlás? Meddig
lehet ezt a munkát végezni?
– Ez magáncég, így saját berken belül dől
el, hogy ki a cég vezetője. Hogy én mikor hagyom abba, az tőlem függ, nem kell félnem
attól, hogy leváltanak. Amíg él bennem a
tenni akarás, a magyar halfogyasztás növelése iránti igény, addig maradok. Valójában
hárman vezetjük a céget, Lódi György termelési és Ladányi János gazdasági igazgatóval közösen. Sajnos egyikünk gyermeke
sem lép a helyünkbe. De a cégnél dolgozik
egy fiatal közgazdász, akit igyekszünk bevonni a mindennapi munkába, és az üzemegységekben is vannak olyan fiatal halász
szakmérnökök, akik a nyugdíjba vonuló
üzemvezetőket pótolni fogják. Úgy gondolom, hogy a cégnél a generációváltás megoldott, és nem lesz törés a váltás során.
HAJTUN GYÖRGY
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Nehéz, de jó évet zártak Nagyatádon
A V95 Kft. nagyatádi tógazdasága önállóan, de a Győri „Előre” Htsz-szel
szorosan együttműködve dolgozik, lévén, hogy a két halas cégnek egy a tulajdonosi köre. Boros Attila, a V95 Kft. telephelyvezetője az idei évről elmondta, hogy a többi dunántúli völgyzáró gátas tóhoz hasonlóan ők is vízhiánnyal küzdöttek. Elegendő víz nélkül nehéz halat termelni. Szerencsére
intenzív harcsatelepük az idén is hozta a tervezett eredményt, így nem
zárták rosszul az évet.

A

2018-as év utolsó negyede már előrevetítette, hogy 2019-ben lesznek
problémák. Az ősz tulajdonképpen
csapadék nélkül telt, így a telelők téli vízszintjét nehezen tudták biztosítani a
nagyatádi tavakban. Sokat kellett trükközniük a vízkormányzással, hogy a leengedett termelő tavakban legalább a minimális vízszintet biztosítsák halállományuknak, a kora tavaszi kihelyezéseknek.
A nagyatádi tógazdaságot három patak
vize táplálja, és éppen a Rinya-patakkal
volt a legnagyobb gondjuk, ami a 36 telelőtavat és a mögötte található, 130 hektárnyi termelő tavat látja el vízzel. A feltöltés
idején szerencséje volt a cég vezetőinek,
mert áprilisban hullott annyi csapadék,
hogy a tavakat sikerüljön feltölteni.
Májusban hideg volt, és szinte egész
hónapban folyamatosan esett, amivel sikerült 100 százalékosan feltölteni a termelő
tavaikat. De aztán a meleg időjárás miatt
csökkent a vízszint, és még október végén
sem lehetett a megszokott ütemben lehalászni a meleg miatt. Év végére a víz „elfogyott” a tavakból, olyan kevés volt a csapadék. Kérdés, hogy milyen téli hónapok jönnek: ha nem lesz elegendő a víz, akkor a
termelő tavakat nem tudják feltölteni tavaszra, és a halállományt nem tudják kihelyezni.
Nagyatádon is a karácsony a legfontosabb időszak, nagy választékkal készültek
a halvásárra. A vevők saját nevelésű tógazdasági halak közül válogathattak: egyenesen a termelőtől vehették meg az ünnepi
asztalra való élő pontyot, amurt, busát, kárászt, harcsát, süllőt és afrikai harcsát.
Késztermékek széles kínálata is a cég boltjába vonzotta a vevőket: friss halfilék, tisztított halak, pontypatkók, belsőség, halászléalap-csomag közül válogathattak.
Mindemellett füstölt halkülönlegességek –
lazac, tokhalpisztráng, busa, afrikai harcsa
–, halfasírt, pástétom, halsaláta, fagyasztott termékek, halászlevek, sűrítmények
teszik teljessé a karácsonyi palettát.
Ami a halárat illeti, Boros Attila óvatosan fogalmaz. A cég a tavaly decemberi
árait nem tudta tartani, mert a hazai piac
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a bennragadt halkészletek miatt nem volt
kiegyensúlyozott az ár tekintetében. A
MOHOSZ tavaly tavasszal meghirdetett
felvásárlási akciója során a horgászegyesületek a nagyatádi tavakból is elvittek 20
tonna pontyot, amit az ügyvezető üdvö-

Boros Attila
zölt. Szerinte a haltermelők eddiginél szorosabb kapcsolata a MOHOSZ-szal kedvez
a halászati ágazatnak, mert hosszú távon a
horgászok a legnagyobb hazai vevői a tógazdaságoknak. Azt a MOHOSZ-kezdeményezést, miszerint a horgászegyesületeknek ajánlati árakat határoznak meg –
tegyük hozzá, hogy a MA-HAL-lal folytatott egyeztető tárgyalások után –, jónak
tartja, és szerinte fenn kell tartani.
A tógazdaságban polikultúrás a haltermelés, ahogy ez a karácsonyi halkínálatukból is kiderül.
Boros Attila úgy véli, meg kell hallani a
kor új kihívásait, vagyis a haltermelőknek
oda kell figyelnie a horgászok által igényelt
halfajok szaporítására, termelésére.
Nagyatádon a keszegfélék termelésére
már nagyobb hangsúlyt helyeznek, mert a
horgász egyesületek jó áron veszik meg a
telepíthető halat.
A ponty mellett szaporítanak csukát,
szürke harcsát, amurt, busát és süllőt, míg
az intenzív telepükön 16 medencében szaporítanak és termelnek afrikai harcsát.

A cégtől kilépett az a fiatal szakember,
akivel tavaly tavasszal még találkoztunk, a
lábatlani születésű Schmidt-Kovács Bencét
hazahúzta a szíve. De a szakmában maradt,
kinevezték a Komárom-Esztergom megyei
horgász szövetség szakmai igazgatójának.
Csakhogy a telephelyvezető helyzetét ez
nem könnyítette meg, mivel egyedül maradt a cégvezetésben, és 18 halász munkáját kell egyedül koordinálnia. A tógazdaságokban ősszel és tél elején megszaporodnak munkálatok: a lehalászástól a válogatáson keresztül az értékesítésig mindent
egyszerre kell elvégezni.
Azonban az afrikaiharcsa-termelésük
teljes mennyiségét a Győri „Előre” Htsznek értékesítik, mert ott feldolgozzák a
halat, így haltermékként kerülhet a fogyasztókhoz a Nagyatádon termelt afrikai
harcsa.
A tavalyi gazdálkodási eredményekkel
nem elégedetlen a telepvezető. A cég gazdálkodása stabil, ami annak is köszönhető,
hogy a tulajdonos tőkeerős. Nem volt szükség rá, hogy tőkeinjekcióval segítsék ki a tógazdaságot, mivel a tulajdonos nem veszi ki
a nyereséget, hanem évről évre visszaforgatja a fejlesztésekbe. Ez meg is látszik a telepen, mert minden évben új fejlesztést valósítanak meg. Két pályázatuk jelenleg is fut
a MAHOP keretében. Az extenzív pályázatukkal a telelőket újítják fel, lekövezték az
elfolyócsatornákat, és halszállító kamiont
vásároltak, amelyen tíz káddal, cseppfolyós
oxigénnel ellátva tudják biztonságosan
szállítani az élő halat. Az intenzív telephez
szintén MAHOP-támogatással építettek
egy tápanyagraktárt. Ha valaki néhány év
után érkezik Nagyatádra, az aligha ismer rá
a korábbi tógazdasági telephelyre.
Rábai József, a V95 Kft. tulajdonos-ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a kft. tavaly január 1-jével átalakult, 100 százalékosan mezőgazdasági vállalkozássá vált.
Ennek következtében a Balatoni Halgazdaságtól 2003-ban megvásárolt nagyatádi tógazdaság és a Győri „Előre” Htsz. tartozik a
cég tevékenységi körébe. Rábai József saját
bevallása szerint nem ért a haltermeléshez,
viszont a befektetéshez igen. Ennek következtében jól tudja, hogy egy cég akkor működik jól, ha a tulajdonosok tőkeerősek, de
azzal is tisztában van, hogy a fejlesztések elengedhetetlenek. A nagyatádi tógazdaságban az intenzív telep megépítésével olyan
biztonságot teremtettek, amivel az extenzív haltermelés esetleges veszteségeit is fedezni tudják. Eddig erre nem volt szükség,
mert a tógazdasági haltermelés sem volt
veszteséges. Az afrikai harcsa termelésével

Halgasztronómia

a Győri „Előre” Htsz. feldolgozójának alapanyaga is biztosítva van, ugyanakkor a jövőre gondolva az úgynevezett aszálystratégiát
is megalapozták a telepen. A nagyatádi
tavak aszályos időben nagyon szegények
vízben, mert az őket tápláló források, patakok kiszáradnak. Így viszont az intenzív
telep vizei hasznosíthatók a tavakban is.
A V95 Kft. azon cégek egyike, amelyek
neve mellé jó szívvel odaírhatjuk, hogy
megbízható üzletfelek, hiszen a számlákat
időben kifizették és kifizetik ma is. A cégtulajdonos nem híve a tartozásnak.
Ugyanakkor a ponty piaci árával kapcsolatban elmondta, hogy hosszú távon nem
tartható az a tendencia, ami az elmúlt másfél évtizedben érvényesült. Ma szinte
ugyanazt az árat kapják a ponty kilójáért,
mint másfél évtizeddel ezelőtt, és ez tarthatatlan állapot. Ebből az árból ugyanis
nem lehet tisztességes fizetést biztosítani,
fejleszteni, nem lehet a 21. századnak megfelelő munkahelyi környezetet kialakítani,
az eszközparkot felújítani stb. Az alacsony
munkabérek is közrejátszanak abban, hogy
az ágazatban igen nagy hiány van szakképzett munkaerőből.
Rábai József szerint a halászati ágazatnak szóló támogatáspolitika sem kedvező,

Rábai József
mert nincs olyan normatív támogatási
alap, mint a földalapú támogatás a mezőgazdaságban. A tógazdaságok vizes élőhelyet és biodiverzitást biztosítanak, eltűrik a
vidra, a kormorán és más halevő állatok
kártételét, amit az ügyvezető szerint kompenzálni kellene.
Más tógazdasági termeléssel foglalkozó
uniós országokban már létezik ilyen támogatás – ez viszont torzítja a piacot. Egyenlő
feltételek teremtésével a halászok is jobban

éreznék magukat, és több mosolygó embert lehetne látni, akik ragaszkodnak a
munkahelyükhöz, lojálisak a cégükhöz.
A halászati ágazat jövedelemtermelő képességén mindenképpen javítani kell, jelentette ki az ügyvezető. Valóban jó irány,
ha növelik a hal feldolgozottsági szintjét,
mert így drágábban lehet értékesíteni a
haltermékeket. Ugyanakkor ezen a piacon
is a nagy üzletláncok diktálnak, és ők viszont a nemzetközi piacok áraihoz igazítják a magyar piac árait is.
Egy modern, évi 1500 tonna kapacitású
halfeldolgozó felépítése 1,5-2 milliárd forintba kerül, aminek igen hosszú a megtérülési ideje, és ennyi pénzt senki nem tud
befektetni az ágazatban. Ezért a helyi piacok igényeinek kiszolgálására kellene koncentrálnia a haltermelőknek is, mert egy
kis halfeldolgozóval kiszolgálható a helyi
lakosság. De marketingtevékenység nélkül
ez sem lehet hatékony. A társadalomnak el
kellene ismernie, hogy a hal egészséges
táplálék, mondhatni népegészségügyi kérdés a halfogyasztás növelése, és emiatt
nem volna szabad ennyire magára hagyni
ezt a kicsi, de fontos ágazatot, mondta végezetül Rábai József.
H. GY.

Csak hazai halakból készítik a halételeket

A

hazai halak rendszeres fogyasztásának fontosságára és elkészítésük változatos módjaira hívja fel a figyelmet
– nem csak a karácsonyi menü kapcsán – a
Halkakas halbisztró.
Lévai Zsuzsanna, a halbisztró tulajdonosa elmondta, milyen sokat gondolkodtak
rajta, hogy miért eszik a magyar olyan
kevés halat. Mi lehet a baj ezzel a szuper
hazai alapanyaggal? Túl sok a zsír, túl sok a
paprika, fantáziátlan az elkészítés? Arra jutottak, hogy megmutatják, van élet az elavult, klasszikus halas recepteken túl. Hét
éve, hogy megnyitották Budapest belvárosában Magyarország első, csak hazai halakat alapanyagul használó éttermét, a Halkakas halbisztrót. Lelkesedésük azóta is töretlen: hazai halakból készítenek izgalmas,
újszerű ételeket, mellé pedig házi szörpöket, kézműves söröket és kis pincészetek
remek borait kínálják.
A hal az egyik legértékesebb fehérjeforrásunk, az árát tekintve azonban nem veszi
fel a versenyt az olcsó – és gyakran silány –
húsokkal. A régi mondás szó szerinte értelmezve is igaz: olcsó húsnak híg a leve – nem
beszélve arról, hogy mennyi fölöslegesen
megvásárolt „akciós” hústerméket dobunk
ki, ahelyett, hogy a jó minőséget vásárolnánk meg kicsivel drágábban.

Az életmódváltás azzal kezdődik, hogy
kevesebb, de jobb minőségű termékeket vásárolunk. Hetente egyszer halat enni nem
luxus, egyszerű és átgondolt tervezéssel
megoldható, és nem kell a lazacot, a pangáziuszt meg a halrudacskát választani. Van-

sához; hazai termékek választásával is igen
sokat tehetünk ökológiai lábnyomunk
csökkentéséért.
Az örök kérdés mindig visszatér: jó, jó,
de a halászlén, a sült halon és a harcsapaprikáson túl mit lehet kezdeni a hallal? Nem

Halleves

Harcsabakonyi

nak ízletes hazai tenyésztésű halaink: a
ponty, a harcsa, a busa, a pisztráng. Ezek
szinte állandóan elérhetőek a nagyobb üzletek kínálatában. És ami még fontos szempont, ezek a halak nem utaznak több száz
vagy ezer kilométert, hogy a tányérunkra
kerüljenek. Nemcsak a szelektíven gyűjtött
hulladék és a műanyag elkerülése fontos a
környezettudatosabb életforma kialakítá-

kérdőjelezhetjük meg a klasszikusok létjogosultságát, azonban egészen kicsi kreativitással és bátorsággal is rengeteg új ízt csalogathatunk elő ebből a könnyű és igen egészséges alapanyagból. A Halkakas halbisztróban immár hetedik éve azon dolgoznak,
hogy a hazai halakat új gasztronómiai megvilágításba helyezve népszerűsítsék a magyar tenyésztésű halak fogyasztását.
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RDHSZ: ellentmondásos, de jó év volt a tavalyi
A megszokott helyszínen, a ráckevei Ács Károly Művelődési Központban
és a megszokott időpontban tartotta évzáró beszámoló küldöttgyűlését a
Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség (RDHSZ). A 2019. november 30-i
rendezvényen a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokon kívül egy külön napirendi pont felvételét javasolta Molnár Pál, az RDHSZ elnöke, nevezetesen azt, hogy a szövetség küldöttgyűlése járuljon hozzá egy 85 hektáros dömsödi tógazdaság megvásárlásához.
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A SZERZŐ FELVÉTELE

A

z RDHSZ hosszú évek óta termeltet
halat, aminek az az oka, hogy a szövetség makádi tógazdaságát nagyon
hátrányosan érinti, amikor árvíz van. A
haltermelő partnerekkel való együttműködés biztonságot adott, mivel a makádi tógazdaság sem elég nagy a szükséges halmennyiség megtermeléséhez.
Közismert, hogy éves szinten több
mint 200 tonna halat helyez ki a szövetség
a ráckevei Duna-ágba és mellékvizeibe. A
szövetség haltermelését a dömsödi tógazdaság megvétele eredményessé és biztonságossá teheti, aminek a végrehajtásához a
küldöttgyűlés jóváhagyása szükséges. A
külön napirendről hosszas vita alakult ki,
de minden hozzászóló azt a véleményt fogalmazta meg, hogy jó lépés, jó döntés, ha
a szövetség megvásárolja a tógazdaságot.
A küldöttgyűlés határozatban hatalmazta
fel a szövetség elnökségét a tranzakció
részletes megvizsgálására, és amennyiben
a feltételek, a kialkudott ár elfogadható,
akkor a szövetség hajtsa végre a tranzakciót. Amennyiben az RDHSZ megveszi a
szóban forgó dömsödi tógazdaságot, akkor
a jövőben saját berkein belül meg tudja oldani a haltermelést a szövetség.
Ellentmondásos év van a hátunk mögött, ugyanakkor eredményesen dolgoztunk, fogalmazott Molnár Pál az elnöki beszámoló kiegészítőjében. A nehézséget az
okozta, hogy a 2018. decemberi tisztújító
küldöttgyűlésen megbomlott a szövetség
addigi egysége. 2019-ben sikerült megszüntetni a megosztottságot és egységet
teremteni, a szövetség minden tisztségviselője és dolgozója együtt dolgozik a ráckevei Duna-ágért, a Duna-ági horgászokért.
Az elnök megköszönte az érintetteknek,
hogy sikerült konszolidálni a helyzetet, és
örömtelinek nevezte, hogy a szövetség
működése helyreállt.
Ami az éves munka eredményeit illeti,
az elnök elmondta, hogy a haltermelés
eredményes volt, a halkeltetőben mindegyik halgazdálkodási terv szerinti halfaj
szaporítását túlteljesítették: a csuka, a
fogas süllő, a ponty és a harcsa szaporítása
is felülmúlta a tervezettet. Az eredmé-

Molnár Pál: a szövetség haltermelését
a dömsödi tógazdaság megvétele teheti
eredményessé, és biztonságossá
nyekből látszik, hogy a szövetség nagyobb
hangsúlyt fektetett a ragadozó halfajok
szaporítására, aminek az az oka, hogy a
horgászok „átnevelődtek” a sportszerű
rablóhalas horgászatra.
A horgászok leginkább a haltelepítés és
a területi jegyár iránt érdeklődnek, de
egyre jobban foglalkoznak környezetvédelmi és vízminőségi kérdésekkel is. A haltelepítési eredmények alapján a szövetség
10 tonnával meghaladta a 185 tonnás tervet.
2019-ben nagyobb volt a halpusztulás
mértéke a megszokottnál, ám a károk enyhítésére pályázatot adtak be a Magyar Országos Horgász Szövetséghez (MOHOSZ),
ahonnan 2,5 millió forint támogatást kaptak. Ebből az összegből 4 tonna háromnyaras pontyot vásároltak, amit kihelyeztek a folyóba. A halfogások visszaigazolják,
hogy az RSD halállománya igen gazdag, és
jó állapotban van, mert gyorsan nőnek a
halak a vízben gazdagon előforduló természetes táplálék elfogyasztása következtében. Sok a nagy méretű hal is, amit számos
rekordbejelentés igazol. Tavaly már csaknem 100 darab rekordméretű hal fogásáról
számoltak be.
Az elnök a halőrzési tevékenységről elmondta, hogy az elnökség 13 főben hatá-

rozta meg a hivatásos halőri állomány létszámát. Tavaly négyszáz feljelentés érkezett, ezeken belül az okmány nélküli horgászok száma növekedett jelentősen. A hivatásos halőrök mellett a társadalmi halőrzésre is nagyobb figyelmet kell fordítani,
ezért a szövetség halőrzési ágazatot hozott létre, amelynek Pfeifer Rikárd a vezetője.
A Magyar Országos Horgász Szövetségtől 2019. október végén egy új Toyota
Hilux terepjáró gépkocsit kaptak, ezzel a
halőri gépkocsipark 4 darabosra bővült,
valamint egy új, nagyteljesítményű motorral felszerelt halőri csónakot is átvettek. A MOHOSZ által szervezett III. Országos Halőri Versenyen és Találkozón,
2019. szeptember 23-25-én Szarvason az
RDHSZ hivatásos halőrei – Szviridov Attila,
Gönci György és Láng Levente Zete, valamint Ugrai Zoltán kísérő – példásan képviselték a szövetséget, a huszonnégy nevezett csapat közül a második helyen végeztek a kilenc versenyszám összesítésében.
A környezetvédelem a legfájóbb pontja
a szövetségnek. Az RSD vízminőségi és
természetvédelmi problémái, illetve ezeknek a halak életfeltételeire gyakorolt hatása határozza meg a szövetség környezetvédelmi bizottságának feladatait. Jó hír,
hogy a Duna-ág mentén fekvő települések
polgármesterei egységesen lépnek fel a
Duna-ág helyzetének javítása érdekében,
és egy közös szándéknyilatkozat aláírásával – melynek legfontosabb tétele a
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep tisztított
szennyvizének átvezetése a Nagy-Dunába
– jelentős lobbierő jött létre.
Az elnök külön szólt a szakbizottságokról, a horgászrend alakulásáról, az ügyintéző szervezet munkájáról, az ingatlanok
működtetéséről, a MOHOSZ tevékenységében történt változásokról, az éves rendezvények sokaságáról, és végül, de nem
utolsó sorban arról, hogy a szövetség gazdálkodása stabil, és jó eredménnyel zárták
2019-et is. Ez utóbbit a felügyelőbizottság
beszámolója is megerősítette.
Tavaly adták át először a szövetség új
kitüntetését, az Arany Compó Díjat, amit
Sifrik Ferenc sporttársnak – a Ráckevei
Horgász Egyesület elnökének, a Ráckevei
Dunaági Horgász Szövetség volt elnökének – ítélt a szövetség a Duna-ági horgászat iránt elkötelezett életpályája során
szerzett érdemeiért. A küldöttgyűlés a napirendi pontok, a beszámolók és a költségvetések elfogadásával eredményes munkát
végzett.
H. GY.

