
• Igazgató úr, engedjen meg egy ki-
térőt, mielőtt a 4 év alatt végzett 
munkáról beszélnénk! Fiatal kora elle-
nére nagyon is érett, tapasztalt veze-
tőhöz méltón végezte a munkáját. Be-
széljen a hátteréről: honnan ez az el-
kötelezettség a halászat iránt?

–Nagypapám, Pénzes Bethen halbioló-
gus volt, és gyermekkoromban sok helyre 
elvitt magával. Ez meghatározta az érdek-
lődési körömet, mert megszerettem köz-
ben a halászatot, a természetet. Gimnazis-
ta koromban minden nyaramat tógazdasá-
gokban töltöttem. A Szent István Egyete-
men már állattenyésztő mérnökként kezd-
tem el tanulni a tógazdasági haltermelés 
szakirányt, és akkor is minden gyakorlato-
mat tógazdaságokban töltöttem.

• Ebből kiderül, hogy kellő tapasz-
talatot szerzett a tógazdálkodást ille-
tően, de az érdekképviselet egészen 
másféle ismereteket kíván.

– Kétségtelen, de ha nem ismertem 
volna meg a termelési folyamatokat és a 
velük járó problémák sokaságát, akkor az 
érdekképviseleti munkát sem tudnám hoz-
záértően, pláne nem eredményesen végez-
ni. Egyébként előző munkahelyemen, a Fő-
városi Állat- és Növénykert akváriumánál 
is olyan volt a munkám beosztása, hogy az 
egyik szabadnapom hétköznapokra esett. 
Ezen a heti egy napon 2015-től kezdve be-
jártam a szövetségbe, ahol Balogh József 
tiszteletbeli elnök a szárnyai alá vett, és be-

tanított az akkori szövetségi munka rejtel-
meibe. Amikor 2016-ban előléptettek a 
jogelőd szervezet főmunkatársává, egy 
évig Szathmári László ügyvezető igazgató 
úr munkáját segítettem. Amikor 2017-ben 
igazgató úr nyugdíjba vonult, akkor az el-
nökség ideiglenesen megbízott a frissen 
megalakult Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet ügyvezető 
igazgatói tisztségével. Az egyéves megbíza-
tást 2018-ban határozatlan időre véglege-
sítették.

• Amikor elkezdte önállóan végezni 
a munkát, mit talált a legnehezebb fel-
adatnak?

– Valójában nem éreztem nagy nehézsé-
get, mivel 2 évem volt a felkészülésre. Eza-
latt a 2 év alatt sokat tanultam a már emlí-
tett idősebb kollégáktól, és nem utolsó sor-
ban Németh István elnök úrtól, aki igen 
sokat segített. Tehát 2017-ben már átlát-
tam az érdekképviseleti rendszert és tud-
tam kezelni a felmerülő problémákat. Ami 
hosszabb időt vett igénybe és nehézséget 
okozott, az a különböző szakmai kapcsola-
tok kiépítése volt. Nem igazán ismertem a 
hatóságoknál, a szakigazgatásban dolgozó 
kollégákat, és kellett jó 1 év, mire a kapcso-
lati tőkét felépítettem. Ezek a kapcsolatok 
ma is jól működnek, segítjük egymás mun-
káját.

• A szakmaközi szervezetek ügyve-
zetésének az elnökségi és közgyűlési 
határozatok végrehajtása a feladata. 

Nem lehetett könnyű dolga, mert a 
MA-HAL ügyvezetése nem mondható 
népes tábornak.

– Hát, a szervezetünk kicsinek mondha-
tó, és nem rendelkezünk olyan bevételek-
kel, amelyekre alapozva bővíthetnénk az 
apparátust. Két éve még Szabó Széles Ivett 
segítette a munkámat irodavezetőként, 
Králik Helga pedig a marketinget vitte. Pá-
lyázati forrásból tudtuk finanszírozni őket. 
Egy idén elnyert pályázatnak köszönhető-
en tudjuk foglalkoztatni Hoitsy Márton ál-
latorvost, az irodai feladatokat pedig Terna 
Szilvia végzi. Néha valóban úgy érzem, 
hogy kevesen vagyunk, de igyekszünk 
megbirkózni a feladatainkkal. A tagdíjat 
semmiféleképen nem emeljük – főként 
ebben a nehéz időszakban nem – azért, 
hogy még egy munkatársat felvegyünk. 
Úgy gondolom, egy-egy új feladat elvégzé-
sére a plusz munkatársak felvételét pályá-
zati források bevonásával kell megolda-
nunk. Már megfogalmazódott, hogy a kö-
vetkező uniós költségvetési ciklusban fel-
veszünk egy munkatársat a MAHOP-pályá-
zatokhoz, aki segít a tagjainknak a pályáza-
tokkal járó feladatban. Most többek közt 
azon dolgozom, hogy már 2021-re biztosí-
tani tudjuk az ehhez szükséges forrásokat. 

A Magyar 
Mezőgazdaság 

melléklete

XXI. évfolyam
2020. december

Négy év munkája a mérlegen
A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) 
2017-es megalakulása óta először idén decemberben lesz tisztségviselő-vá-
lasztás a szervezetben. De a koronavírus-járvány a szakmaközi szervezet 
tevékenységét is jelentősen befolyásolja, és elmondható, hogy az érdekkép-
viseleti munka megszokott menete felborult. Sziráki Bence, a MA-HAL ügy-
vezető igazgatója a járvány idején leginkább elektronikus úton végzi a mun-
káját. Mivel a halászati termelés nem állt meg, ebben a nehéz időszakban 
még határozottabban kell közvetíteni a termelők érdekeit a döntéshozóknak.

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György 
Ez a lapszám az Agrárminisztérium támogatásával készült.

►

Aranyszalagot kapott  
a lillafüredi pisztráng

A szegedi tógazdaság  
jubileumára

Elismerések az 1956-os  
forradalom és szabadságharc  
emléknapja alkalmábólErdős Norbert neve igen jól  

cseng a hazai halászati ágazatban. 
Államtitkári kinevezése előtt  
Hoitsy Györgynek is átadhatta  
az Aranyszalag Minőségről szóló 
tanúsítványt

Kilencvenéves a Szeged-Fehértó Halgazdaság, 
és ma is meghatározó szereplője a hazai hal  -
termelésnek. A Szegedfish Kft. vezetése az elmúlt 
évtizedekben arra törekedett, hogy a tógazdaság 
a mindenkori legkorszerűbb technológiával 
termeljen növényevő és ragadozó halakat.

Pro Aquacultura Hungariae díjat kapott  
Németh István és Váradi László, az Életfa  
Emlékplakett ezüst fokozatát érdemelte ki 
Horváth László és az Életfa Emlékplakett  
bronz fokozata elismerést vette át Lévai Ferenc

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

Sziráki Bence ügyvezető igazgató
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► Fontos, hogy a halászati ágazat minél haté-
konyabban fel tudja használni a következő 
uniós ciklus forrásait.

• Lehet, hogy hamvába holt ötlet-
nek bizonyul, de ha egy tag pályázik, 
akkor a pályázati forrásból el lehet kü-
löníteni pénzt pályázatírásra. Ebből 
lehet-e bevétele a szervezetnek?

– Konkrétumokat nem tudok még mon-
dani, mert most dolgozzuk ki a feltétel-
rendszert. Megpróbálunk minél több lábra 
állni. Idén létrehoztuk a MA-HAL Marke-
ting Nonprofit Kft.-t, hogy általa is meg-
próbáljunk uniós forrásokhoz jutni a közös 
marketing hatékony megvalósítására. Már 
elindítottunk egy mintaprojektet is az 
idén, amelynek keretében az Agrárminisz-
térium és néhány termelő hozzájárulásával 
csaknem 8 millió forintból tudunk három 
hónapos internetes kampányt szervezni. A 
kampány során a közösségi médiában és 
rádiókban ösztönözzük a magyar fogyasz-
tókat a hazai haltermékek fogyasztására.

• Milyen eredményeket emelne ki az 
elmúlt 4 évől?

– Hát ezt nehéz röviden megfogalmaz-
ni, mert szinte minden nap intéztük a szer-
vezeti ügyeket. Számos levelet írtunk, jog-
szabályokat véleményeztünk, kapcsolato-
kat építettünk. Az elnökséggel közösen 
mindenesetre sok szép eredményt értünk 
el. Gondoljunk az áfacsökkentésre, a víz-
szolgáltatási díj csökkentésére, a vízkész-
let-használati járulék minimális csökkenté-
sére. Sikerült leegyszerűsíttetnünk több 
uniós forrás lehívását, ami megkönnyítette 
a haltermelők számára a beruházások vég-
rehajtását. Elértük, hogy a MAHOP 2.5-pá-
lyázatoknál egy összegben és előre kifizes-
sék az elnyert összeget. Ezen kívül számos 
jogszabály-módosítást kezdeményeztünk, 
amelyek megkönnyítették a haltermelők 
életét.

• Az idei nagy eredményt éppen a 
COVID-19-járvány hozta …

– Pontosan! Annak ellenére – és erről 
már sokat írtunk a Halászati Lapokban –, 
hogy az ágazatot váratlanul érte a tavaszi 
járvány, gyorsan feleszméltünk. Jó kapcso-
latainknak, a lobbierőnknek köszönhetően 
gyorsan tudtunk lépni a kormányzat segít-
ségével. A tavaszi intervenciós pontytelepí-
tés és a nyári munkahelymegtartó támoga-
tás 1,344 milliárd forintot hozott a terme-
lőknek. A járvány második hullámában 
folytatjuk ezt a munkát, mert tisztában va-
gyunk vele, hogyha az éttermek bezárnak, 
ha a családi összejöveteleket és a rendezvé-
nyeket korlátozzák, akkor mind a belföldi 
fogyasztás, mind az export csökken. 

A hal ünnepi étel, sokan csak családi kör-
ben, vagy vendéglátóhelyen fogyasztják, 
mert saját maguk nem tudják elkészíteni. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy 

mekkora halkészlet halmozódik fel a belföl-
di piacon, és ha ez készlet karácsonykor 
nem a megszokott ütemben fogy, akkor 
ismét az államhoz fordulunk segítségért. 
Nem szeretnék senkit sem hitegetni, hogy a 
tavaszi intervenció megismételhető, de el-
képzelhető, hogy a kormánynak közbe kell 
avatkoznia annak érdekében, hogy a ma-
gyar haltermelők talpon maradjanak. 

A MOHOSZ elvégezte a maga számítá-
sait a tavaszi intervenció kapcsán, amiből 
kiderült, hogy az intervenció miatt jelen-
tősen nőttek a horgász napijegyből szár-
mazó bevételek. Ez a kormányintézkedés 
azért lett rendkívül eredményes, mert a na-
pijegyek és az egyéb horgászati szolgáltatá-
sok áfatartalmából befolyt a költségvetés-
be az a 800 millió forint támogatás, amit az 
állam a felvásárlásra fordított. Ez alapján 
úgy gondolom, hogyha újra szükség lesz in-
tervencióra, az állam csupán megelőlegezi 
a pénzt, mert láthatjuk, milyen rövid idő 
alatt visszakerül az államkasszába ez a be-
fektetés. Tehát ha a második hullámban 
komolyra fordulnak a dolgok, akkor a szer-
vezet azonnal lépni fog. De még megvárjuk 
a decemberi forgalmi eredményeket.

• Jelenleg, november közepén-vé-
gén mi a helyzet a piacon?

– Úgy látom, hogy a tavalyi értékeket 
már novemberben teljesítjük, de a beveze-
tett korlátozó intézkedések miatt nagy a 
bizonytalanság. Nem tudni, hogy decem-
berben mire számítsunk a piacon. Bízom 
benne, hogy a HalPéntek nevű progra-
munk a vásárlókat és a haltermelőket is se-
gíti, ugyanis a program keretében már az 
ország 1300 pontján kínálnak hazai terme-
lésű halat, és a megvásárolt hal mellé recep-
teket is kapnak a vásárlók. Térképünkön 
bejelöltük azokat a helyiségeket, étterme-
ket, ahol hazai haltermékek kaphatók, és 
tulajdonképpen az egész országot lefedik.

• Szóljunk még a MA-HAL és a MO-
HOSZ kapcsolatáról, annál is inkább, 
mert Ön igen gyakran megfordul a 
MOHOSZ Korompai utcai székházá-
ban.

– Így igaz. Sokat találkozom a MOHOSZ 
vezetőivel, elsősorban Dérer István főigaz-
gató úrral, hogy egyeztessük ügyeinket. 
Mindkét szervezet vezetése felismerte, 
hogy együtt sokkal több eredményt érhe-
tünk el, és sokkal hatékonyabbak lehetünk, 
ha segítjük egymást. A MOHOSZ ösztön-
zésére megkezdődött a halászati ágazat 
termelési szerkezetének a többlépcsős át-
alakulása, mert látszik, hogy az export be-
szűkülésével egyre nehezebb, egyre na-
gyobb ráfizetés önmagában értékesíteni a 
pontyot étkezési célra. Át kell alakítani a 
termelési szerkezetet a horgászpiac igénye-
inek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a 
keszegfélék további termelése mellett nö-

velni kell a ragadozók arányát. A MOHOSZ 
azzal segíti a folyamatot, hogy hosszú 
távon növeli a halfajonként megosztott te-
lepítési mennyiségeket, és a jelenlegi 4-5 
ezer tonnáról 6-7 ezer tonnára kívánja nö-
velni a mennyiséget. Ez komoly volumen-
növekedés, ami nagy segítség a halterme-
lésnek, mert biztos piacot jelent. A kieső 
lengyel export egy részét fel tudják venni a 
horgászok. Ennek ellenére meg kell említe-
nem, hogy vannak halfajok, amelyeknek a 
kereslete jelentősen csökkent. Ilyen példá-
ul a két busafajta, amelyek termelése gyak-
ran veszteséges. A keszegfélék termelését 
viszont lehetne növelni, csak az kényes 
technológiát igényel.

• A járvány a szervezet munkame-
netét is felborította, pedig ez év végén 
új elnökséget kellene választani.

– Most még nem mondhatok semmi 
biztosat, de a decemberi tisztújító közgyű-
lés minden bizonnyal elmarad. Online nem 
tudjuk megtartani, mert úgy nem tudunk 
szavazást tartani. Szervezetünk ügyvédje, 
Mikó András jelenleg is keresi azt a megol-
dást, ami a jogszabályoknak és a tagsá-
gunknak is megfelelő volna. Egyelőre az a 
javaslata, hogy a tagság hosszabbítsa meg 
az elnökség mandátumát a vészhelyzet vé-
géig, és kötelezze az elnökséget tisztújító 
közgyűlés összehívására, amikor a veszély-
helyzetet feloldják. Természetesen nagyon 
szerettük volna a szokott módon megtar-
tani a decemberi közgyűlést, de erre most, 
sajnos, aligha lesz mód.

• Mi lesz az Ön további sorsa?
– A választásig egyelőre a helyemen ma-

radok, és az új elnökség dönti el, hogy ki 
lesz az ügyvezető.

• Végül, mondja el, kérem, hogy mi-
lyen ügyek vannak folyamatban?

– A legfontosabb talán a következő ope-
ratív program kialakításában való részvéte-
lünk, a Nemzeti Akvakultúra Stratégia 
szakmai véleményezése. Szeretnénk, ha át-
látható, az eddigieknél egyszerűbb, gyor-
sabban lefolytatható pályázatokat írnának 
ki, és olyan felhívásokat, amiket a későbbi-
ekben nem kell módosítgatni. Szeretnénk 
az egész országban egységesíteni a kormo-
rángyérítési és -riasztási engedélyek kiadá-
sát, mert most megyéről megyére, járásról 
járásra változó az elbírálásuk. Szeretnénk, 
ha a hód, a vidra és a kis kárókatona eseté-
ben riasztási és gyérítési lehetőséget kapna 
az ágazat, mert ezeknek a fajoknak a sza-
porodása és terjedése hatalmas károkat 
okoz a tógazdaságokban. Azonkívül a je-
lenlegi MAHOP-ban még van szabad for-
rás, és szeretnénk, ha azt egy egyszerűsí-
tett pályázati felhívás keretében gépbeszer-
zésre fordíthatnánk. És hát a tisztújításra 
való felkészülés a napi feladatunk.

HAJTUN GYÖRGY 
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Azóta köztudottá vált, hogy Áder 
János köztársasági elnök 2020. no-
vember 1-jével kinevezte Erdős Nor-

bertet az élelmiszerlánc-felügyeletért fele-
lős államtitkárnak. 

„A közelmúlt és napjaink pandémiás 
helyzete még inkább felértékelte a függet-
len élelmiszer-ellátást, és az élelmiszer-
lánc-biztonság jelentőségére is ráirányítot-
ta a figyelmet. Magyarország élelmiszeripa-
ra a járvány alatt jól vizsgázott, élelmi-
szer-biztonsági rendszerünk az egyik leg-
jobbnak, legstabilabbnak bizonyult Európá-
ban. Államtitkárként továbbra is azon dol-
gozom kollégáimmal, hogy a magyar csalá-
dok asztalára jó minőségű és biztonságos 
hazai termékek kerüljenek. Emellett to-
vábbra is kiemelten foglalkozunk szemlé-
letformálással és a tudás megosztásával. 
Szeretnénk még jobban felhívni az emberek 
figyelmét arra, hogy az élelmiszerlánc biz-
tonságát és ezáltal az egészségünket csak 
együtt tudjuk megvédeni. Ehhez nemcsak 
felelős vállalkozói magatartásra van szük-
ség, hanem vásárolni is tudatosan kell” – 
nyilatkozta kinevezésével kapcsolatban 
Erdős Norbert. 

Mint lapunknak elmondta, európai par-
lamenti képviselőként és a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési szakbizottság tagjaként 
több éven keresztül foglalkozott többek kö-
zött élelmiszer-védjegyekkel kapcsolatos 
kérdésekkel. Államtitkárként azt tekinti 
egyik fő céljának, hogy a mindennapokat 
betöltő védjegykavalkádban egy jó minő-
ségű, biztonságos élelmiszereket jelölő véd-
jegyrendszer bevezetését támogassa, ami a 
vásárlók számára hiteles, mert valódi ga-
ranciát jelent. Ebben a munkában továbbra 
is számít a szakmai és a szakmaközi szerve-
zetek együttműködésére. 

Ez utóbbi kitételt annak kapcsán mond-
ta el, hogy az Aranyszalag Minőség tanúsít-
vány tulajdonképpen egy olyan védjegy, 
amely hiteles, és valódi garanciát nyújt 
annak, aki elnyeri ezt a tanúsítványt. Annál 
is inkább, mert évekkel ezelőtt egy civil 
szervezet, a Magyar Gasztronómiai Egye-

sület és az Agrárminisztérium közös 
együttműködésében kezdeményezte a cím 
odaítélést, aminek ma már igen jó a társa-
dalmi presztízse, megítélése.

Aki elnyeri az Aranyszalagot, annak az 
üzleti sikerei is megszaporodnak, mert a 
legmagasabb szintű gasztronómiai szakem-
berek, a hatóság szakembereivel ítélik oda a 
tanúsítványt. Külön felüdülést jelentett, 
hogy a kitüntetettek között volt Hoitsy 

György, a Lillafüredi Pisztráng telep vezető-
je is. Erdős Norbert számára felüdülést je-
lentett, hogy az idei kitüntetettek közé be-
került Hoitsy György, a lillafüredi pisztráng-
telep vezetője. Mint fogalmazott, a ba-
romfi, a sertés és a marhatermékek között 
végre a hal is megjelent, amiből oly keveset 
fogyaszt a magyar, pedig igen egészséges fe-
hérjeforrás. 

Hoitsy György a sebes és a szivárványos 
pisztrángért kapta meg az elismerést. A lil-
lafüredi sebes pisztráng forrásvíz táplálta 
hideg tavakban nő. A termelő és az ivadék-
nevelő tavakat kristálytiszta, hideg, oxigén-
dús forrásvizek táplálják, ettől lesz a hal hú-
sának állaga és íze annyira jó. A telepen 
köbméterenként 15-25 kg halat nevelnek, 
ami messze elmarad az intenzív telepek 

100-150 kg/m3-es halsűrűségétől. Az ősho-
nos sebes pisztrángból (Salmo trutta m. fario 
Linné, 1758.) évi 1-2 tonna hal kerül piacra 
Lillafüredről, elsősorban horgászvizekbe. 
Hoitsy Görgy egyik célja az eredeti dunai 
vérvonal visszaállítása. A szivárványos 
pisztrángnak három törzse él a telepen, 
amelyeknek az ívási ideje, növekedési erélye 
és a színezete is eltérő.

Hoitsy György nagy jelentőséget tulaj-
donít az Aranyszalag díj elnyerésének, mert 
egy termékcsoport kiemelkedő minőségét 
ismerték el vele. Odaítélése azt jelenti, hogy 
a Magyar Gasztronómiai Egyesület a friss 
sebes és aranypisztrángot, illetve a belőlük 
készített füstölt termékeket Aranyszalaggal 
jutalmazza. A telepvezető nem is tudott 
arról, hogy a termékeket górcső alá vonják, 
mert – mondhatni – inkognitóban jelentek 
meg vásárlóként az MGE, az éttermek és a 
feldolgozók képviselői. Az ő véleményük 
alapján dönt az egyesület, tehát ez a cím pá-

lyázat útján nem nyerhető el. Azonkívül az 
Aranyszalagot vissza is vonják, amennyi-
ben nem tudják a szintet tartani. 

A kiváló minőség fenntartása sok-sok 
munkával jár. Hoitsy György az idei terme-
lési szezonról elmondta lapunknak, hogy 
idén is volt olyan időszak, amikor nem volt 
elég víz, katasztrofálisan aszályos tavaszt és 
nyarat kellett átvészelniük: 170-190 milli-
méter csapadékkal kevesebbet kaptak a so-
kéves átlaghoz képest. Október közepétől 
viszont túl sok csapadék hullott, ami szin-
tén megnehezítette a termelést, mert a 
nagy víz sok hordalékot hoz. Mindezek elle-
nére közepes termelési évet zár a lillafüredi 
pisztrángtelep, 56-60 tonna pisztrángot 
tudnak értékesíteni a piacon. 

H. GY. 

Aranyszalagot kapott a lillafüredi pisztráng
Erdős Norbert neve igen jól cseng a hazai halászati ágazatban, ugyanis az 
EP-képviselő 2014–2019 között az Európai Parlament mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési, illetve halászati szakbizottsága tagjaként sokat küzdött az 
édesvízi akvakultúra elismeréséért az unióban, mégpedig igen eredménye-
sen. A 2019-es EP-választáson Erdős Norbert nem szerzett mandátumot, 
így nem tudta folytatni eredményes munkáját, de az államtitkári kinevezé-
se előtt Hoitsy Györgynek is átadhatta az Aranyszalag Minőségről szóló ta-
núsítványt a Magyar Gasztronómiai Egyesület rendezvényén.

Balra Erdős Norbert, középen Molnár B. Tamás az oklevelek átadásán. A tanusító véd-
jegy viselésére jogosultak és a verseny díjazottjai: Zichy Mihály (vagjú), Asszu Szabolcs 
(megyaszói Harangod-Mag Kft.), Kis Norbert (Czifray), Hoitsy György (lillafüredi 
pisztráng), Katona Ervin (Czifray), Palotai Csaba (Czifray)
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• Ügyvezető úr, egy személyes kér-
dés: gondolta volna, amikor először 
lépte át az irodaház küszöbét, hogy 
innen megy nyugdíjba is?

– Nem Szegeden születtem, de közgaz-
dászként ide vetett a sors, pontosabban az 
akkori káderpolitika. Gazdasági szakember 
lévén a haltermeléshez nem értettem, tehát 
fel sem merült bennem, hogy csaknem fél 
évszázadot töltök itt. Nem bántam meg. Ez 
idő alatt magam is szegedivé váltam, és a 
haltermelést is megtanulhattam, mert 
olyan neves szakemberekkel dolgoztam 
együtt, mint például Tasnádi Róbert. Hogy a 
kérdésére válaszoljak, nem gondoltam 
volna, hogy innen megyek nyugdíjba – bár 
ez is csak névlegesen történt meg, hiszen 
ma is aktívan dolgozom.

• Idézzük fel a tógazdaság történe-
tének kezdetét!

– Fehértó Szegedtől északra található, és 
a tó évszázadok során alakult ki, mivel a 
Dél-Alföld természetes vízgyűjtő medencé-
je. A terület mindig is jelentős mennyiségű 
vadvíz tárolására volt képes; viszont szára-
zabb években részben vagy teljes egészében 
kiszáradt. Ezt a mély fekvésű területet 
ősidők óta használták juhtartásra, halászat-
ra, pákászatra, tetőfedő nád, gyékény, sás és 
kamillavirág és annak idején mosásra hasz-
nált sziksó összegyűjtésére.

• Nem először írjuk le, hogy a „vak” 
szikes terület hasznosításának gondo-
lata annak idején gyakran megfogal-
mazódott. A többszöri sikertelen gya-
pot- és rizstermelési próbálkozások 
után újra és újra felmerült egy tógaz-
daság létrehozása.

– Így igaz. Landgráf János, hazánk első 
halászati felügyelője, a Palicsi-tó és a Tisza 
menti szikes területek jó példájára hivat-
kozva Szegeden is a belvizes területek hal-
termelési hasznosítását ösztönözte. A fe-
hértói halastavak létesítésének egyik fontos 
célja az volt, hogy végérvényesen megoldják 
a szegedi nagytájon rendszeresen jelentke-
ző belvízproblémát. Már az 1879-es nagy 
szegedi árvíz, majd az 1919-es nagy belvízi 

küzdelmek idején elhatározták, hogy miha-
marabb találni kell valami megoldást a 
gyakran jelentkező belvízproblémára. Az 
1929–1933 közötti gazdasági világválság 
Szeged és környéke lakosságát is súlyosan 
érintette. A bajokból való kilábalás módját 
kereső városatyák 1930-ban elővettek egy 
korábbi javaslatot, és felvetették a Fehér-tó 
egy részének halastóvá alakítását a köz-
munkák egyik színteréül. Az Országos Ha-
lászati Felügyelőség messzemenően támo-
gatta az elképzelést, mivel Hortobágy és Bi-
harugra jó példái alapján közel három évti-
zede ők is foglalkoztak a halastó létesítésé-
nek gondolatával. Szeged közgyűlése 1930. 
október 27-én Pálfy József polgármes-
ter-helyettes előterjesztése alapján döntött 
a halgazdaság létesítéséről.

• Aligha gondoltak annak idején 
olyasmire, hogy valójában mai érte-
lemben vett multifunkcionális tógaz-
daságot építenek.

– Valóban, csak az utóbbi 20-25 évben 
fogalmaztuk meg, hogy a haltermelés mel-
lett milyen fontos környezetvédelmi szere-
pe is van egy tógazdaságnak. De már akkor 
is többszintű elvárásokat írtak elő, úgymint 
hogy legyen alkalmas évi 11 millió m3 belvíz 
befogadására, a foglalkoztatási lehetőségeik 
bővítésével mérsékelje a munkanélkülisé-
get, a tógazdasági üzem járuljon hozzá a 
Szeged város polgárságát terhelő adók csök-
kentéséhez, a sziki gazdálkodás további 
ösztönzéséhez mutasson jó példát, biztosít-
sa Szeged egyenletes halellátását, vagy hogy 
pótolja a Tisza szabályozása miatt lecsök-
kent természetes halszaporulatot.

• Hogyan zajlott az építkezés?
– A körtöltéses halastavak kivitelezése 

1931. március 5-én kezdődött, 300, a kör-
nyékről, többnyire Kiskundorozsmáról ver-
buvált kubikossal. Az első ütemben az 
1928–1932 között épült Algyői-főcsatorná-
tól délre eső tavak készültek el, majd a fő-
csatornától északra eső területek beépítése 
következett. A fehértói körtöltéses halastó-
rendszer építése 1960-ban fejeződött be, és 
a végeredménye egy 2190 kataszteri holdas 

halgazdaság lett. A fehértói halastavak kö-
zött lóvontatású kisvasúttal (lóréval) oldot-
ták meg a közlekedést és a szállítást.

• Mikor került piacra az első szegedi 
ponty?

– Az első halasítást 1932 tavaszán végez-
ték, a kelebiai tógazdaságból a szatymazi 
vasútállomásra érkezett 280 mázsa haliva-
dékkal. Bíztak benne, hogy 1 kilós potykák 
formájában már az év végén piacra kerülhet 
a halgazdaság első termése. A tógazdaságtól 
azt várták, hogy terméséből a város szegé-
nyebb lakosai olcsó élelmiszerhez jutnak, 
azaz hogy az itt lehalászott halat Szeged 
város szabad piacán kilogrammonként 1 
pengős áron árusíthassák. Az első fehértói 
halszállítmány ténylegesen 1933. augusz-
tus 8-án jelent meg a szegedi piacon, kilog-
rammonként 80-90 fillért kértek érte. Az itt 
termelt halból már 1934-ben 140 mázsát 
exportáltak Bécsbe.

• Kik voltak az első cégvezetők?
– A Szeged város tulajdonát képező hal-

gazdaság az 1949-es államosításig Nyáry 
János üzemigazgató vezetésével, önkor-
mányzati cégként működött. Ezalatt hol la-

zább, hol szorosabb kapcsolatban állt a tér-
ség halellátásában meghatározó szerepet 
játszó Antalffy-Bitó Hal üzem mel. Az álla-
mosítás után a Szegedi Halgazdaság a Tó-
gazdasági Nemzeti Vállalat részeként foly-
tatta munkáját. 1952-ben a nemzeti válla-
latból Halgazdasági Tröszt lett, ami a szege-
divel együtt kilenc halgazdaságot felügyelt. 
A tervutasításos gazdaságirányítás idősza-
kában 1950–1960 között Simon Pál igazga-
tó, az 1961–1966 években Horváth Károly 
igazgató, 1967–1968 között Simon Lajos 
igazgató irányította a Szegedi Halgazdasá-
got. Ezalatt időnként, átmeneti jelleggel, 
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A szegedi tógazdaság jubileumára
Kilencvenéves a Szeged-Fehértó Halgazdaság, és ma is meghatározó sze-
replője a hazai haltermelésnek. A Szegedfish Kft. vezetése az elmúlt évti-
zedekben arra törekedett, hogy a tógazdaság a mindenkori legkorszerűbb 
technológiával termeljen növényevő és ragadozó halakat. Kiváló minősé-
gének köszönhetően szegedi tükörponty európai hírnévre tett szert. Szta-
nó János, a Szegedfish Kft. ügyvezetője az elmúlt kilenc évtized több mint 
felében a tógazdaságnál dolgozott, egész pontosan 47 évet. Vele beszélge-
tünk és idézzük fel a cég történelmének sarokpontjait.

Sztanó János: csak az utóbbi 20-25 évben 
fogalmaztuk meg, hogy a haltermelés 
mellett milyen fontos környezetvédelmi 
szerepe van a tógazdaságoknak



fél-féléves időtartamra Tasnádi Róbertet 
bízták meg a vezetésével. 

A halgazdaságot 1969. január elsejével 
beolvasztották a Szegedi Állami Gazdaságba, 
mint önálló főágazatot. A Szegedi Állami 
Gazdaságot 1969-1982 között Pásztói Lajos, 
1983-tól az állami tulajdonú vállalat átalaku-
lásáig, majd az annak jogutódjaként működő 
társaságot én magam vezettem, vezetem. Az 
Állami Gazdaságok Országos Központjában 
dolgozó, országosan elismert halászati veze-
tő, Pékh Gyula messzemenően támogatta és 
segítette a halászati munkát.

• A múlt század ’70-es éveiben to-
vább bővült a tógazdaság területe. 
Miért?

– Azért, mert a hazai halfogyasztás vár-
ható növekedéséhez nem volt elég étkezési 
hal. Nyáron és a nagyobb ünnepek tájékán 
(húsvét, karácsony) halhiány volt. Az áru-
alap biztosítása érdekében az 1970-es évek 
elején az állam elhatározta, hogy támogatja 
a haltermelő kapacitás növelését, új tavak 
létesítését. Kézenfekvő volt, hogy a bizton-
ságos vízellátású fehértói halastórendszert 
kellene bővíteni. 

A tórendszert akkor üzemeltető Szegedi 
Állami Gazdaság a fehértói tavak közvetlen 
szomszédságában nem rendelkezett megfe-
lelő (állami tulajdonú) ingatlannal, ezért a 
Szegedi Felszabadulás MGTSZ-szel és a 
Sán dor falvi Magyar- Lengyel Barátság 
MGTSZ-szel „egyszerű gazdasági társasá-
got” hozott létre halastó építésére. A két 
termelőszövetkezet tulajdonában lévő és 
néhány kisajátított magántulajdonú – a 
sándorfalvi Szapor- hegy és a Gyevi-fertő – 
területen az 1979. április 5-én kezdték meg 
az új halastó kivitelezését, a VIZITERV-es 
Szemerédi József tervei alapján. A tavakat a 
Simándy Béla vezette Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság Építési Szervezete építet-
te. Egyébként ekkoriban épült a kettős 
hasznosítású matyéri víztározó is.  

A fehértói tórendszerhez szervesen kap-
csolódó új halastó létesítményeinek 1982. 
október 27-ei ünnepélyes üzembe helyezé-
sét követően a Szegedi Halgazdaság 2100 
hektáros, egy tagban lévő tórendszerré vált. 

Az állami „egyszemélyes tulajdonú tár-
saság” kivásárlására 1994. május 15-én ke-
rült sor, dolgozói privatizáció formájában, a 
HYDEA Kft. bonyolította le. Azóta Sze-
gedfish Mezőgazdasági Szolgáltató és Ter-
melő Kft. néven működik. 

Az ország második legnagyobb területű 
egy víztestet képező, 141 tóegységből álló 
épített tórendszert 2017-ben Sándorfalva 
Város Önkormányzata és Szatymaz Község 
Önkormányzata felvette a települési érték-
tárba, és ugyanabban az évben bekerült a 
Csongrád Megyei Értéktárba is.

• A belvízmentesítés, a belvízvéde-
lem, a belvíztárózás volt a fő szempont 

a tógazdaság megépítésekor, de mára a 
haltermelés is előrelépett a ranglétrán. 

– A haltermelés az a mezőgazdasági ága-
zat, amelyik a legszorosabb kölcsönhatás-
ban van a természeti környezettel. Fehér-
tón a haltenyésztés 3 éves termelési ciklus-
ban valósul meg, éves haltermésünk 1500-
1800 tonna. Bel- és külpiaci értékesítésre 
termelünk ivadékot, tenyész-, sport- (hor-
gászat) és étkezési halakat. A tipikus alföldi 
körtöltéses halastavakban pontyot, 
fehér busát, amurt, szürkeharcsát, csu-
kát, süllőt állítunk elő, a HACCP élel-
miszerbiztonsági rendszer előírásait 
betartva, szigorúan ellenőrzött tech-
nológiával. A Szarvasi Halászati Kuta-
tóintézettel együttműködve, több évti-
zedes kutatómunka eredményeként a 
helyi adottságokhoz jól alkalmazko-
dott, genetikailag ellenálló, zsírszegény 
és kiváló ízű, államilag elismert önálló 
tájfajtát tenyésztett ki társaságunk, a 
szegedi tükrös pontyot. Az 1968-ban 
bejegyzett önálló tájfajta „előállításá-
ban” közreműködő országos tekintélyű 
Bakos János haltenyésztő erre az idő-
szakra így emlékezett vissza: „Előfor-
dult, hogy hívásra jöttem Fehértóra, hiszen 
Tasnádi Róbert és Becsei Attila vezetők 
mindenkor szívesen fogadtak egy-egy szak-
mai beszélgetésre, konzultációra. Szegeden 
azt tapasztaltam, hogy itt tisztelték és sze-
rették a halat. Pontosan emlékszem arra, 
hogy Ribiánszky Miklós bácsi – akkori 
földművelésügyi miniszter – egy beszélge-
tésünk alkalmával ezt mondta: »Kiskomám, 
a szegedi ponty nemesítésére különös gon-
dot fordítsatok, mert gondos munkával az 
ilyen szikes talajú, de termékeny halasta-
vakban lehet a legkeményebb és legjobb ízű 
pontyot nevelni«”. 

A Földművelésügyi és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által elismert tenyésztő szer-
vezetként akkreditált halkeltető állomást 
üzemeltet a gazdaság. Saját törzsállomány-
ból, mesterséges úton, lombikban állítjuk 
elő a szaporítóanyagot – a „vetőmagot” –, a 
hallárvákat. A szegedi tükörponty 2019 óta 
földrajzi eredetvédelmet élvez hazánkban, 
és már folyamatban az eljárás, ami alapján 
várhatóan még ebben az évben megkapja az 
uniós oltalmat is.

• Mennyit változott a technológia az 
elmúlt évtizedekben? És a piaca ho-
gyan alakult át?

– A halgazdaságban megvalósított tech-
nikai és technológiai fejlesztéseknek kö-
szönhetően, az alapítók elvárásának megfe-
lelően egész évben kiegyensúlyozott halel-
látást tudunk biztosítani a vevőinknek kü-
lönböző fajú, korosztályú és feldolgozottsá-
gú halból. A Szeged-Fehértón termelt tó-
gazdasági halat bel- és külpiacon is értéke-
sítjük. Termelésünk 30-40 százalékát évti-

zedek óta exportáljuk. A törzsvásárlóink-
nak tekinthető nagykereskedők többnyire 
élő halat rendszeresen szállítanak Olaszor-
szágba, Franciaországba, Németországba, 
Ausztriába és Lengyelországba. Az utóbbi 
években érezhetően megnőtt az élő és a fel-
dolgozott magyar halak kereslete. A szom-
szédos Erdély és Vajdaság kereskedői és ét-
terem-üzemeltetői rendszeresen visznek 
Szegedről jelentős tételeket a határon túlra. 

Napjainkban a belföldi árualapot, hal-
készletet visszatérő hazai horgászegyesüle-
teknek (a halgazdaság a MOHOSZ speciális 
státuszú beszállítója), kereskedelmi és ven-
déglátó egységeknek, társgazdaságoknak, 
valamint közvetlenül fogyasztóknak érté-
kesítjük. 

Az évente megrendezett, „világhírű” 
Bajai Halfesztiválon a szakácsok több mint 
fele szegedi halból főzi a hungarikumnak 
számító dunai halászlét. A gazdaság aktív 
résztvevője a Szegedi Nemzetközi Tiszai 
Halfesztiválnak és rendszeres támogatója a 
térség halfőző versenyeinek. 

Ami a technológiai fejlesztést illeti, a 
2007. karácsonyára átadott, HACCP minő-
sítéssel rendelkező halfeldolgozó és halbolt 
a szigorú uniós humán- és állategészségügyi 
szabályoknak is megfelel. Friss élő halakkal 
és belőlük készült feldolgozott (tisztított, 
szálkátlanított) hallal állunk a vásárlók ren-
delkezésére. 

A Szegedi Tükrös Ponty Filé az ország-
ban az egyedüli haltermékként 2011 óta jo-
gosult a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) 
védjegy használatára.

• Hosszasan beszélhetnénk még az 
elmúlt évtizedekről, például a Fehértói 
Halászcsárda létrejöttéről, a tudomá-
nyos és kutatói tevékenységről, de fon-
tosnak tartom, hogy külön is szóljunk 
környezetvédelmi tevékenységükről, 
mert az utóbbi évtizedekben jelen-
tősen megszaporodtak az ilyen jellegű 
feladataik. 

– A szegedi Fehér-tó ritkaságszámba 
menő, páratlanul érdekes madárvilága év-
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A magyar halászat képviselői közül né-
gyen részesültek kitüntetésben. Pro 
Aquacultura Hungariae díjat kapott 

Németh István, a Tógazda Halászati Zrt. 
elnök vezérigazgatója a halászati kutatás, 
termelés és halkereskedelem terén végzett 
kiemelkedő munkájáért és Váradi László, a 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Köz-
pont Halászati Kutatóintézet nemzetközi 
főtanácsadója a hazai halászat és akvakul-
túra érdekében végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért. Nagy István agrárminiszter az 

Életfa Emlékplakett ezüst fokozatát ado-
mányozta Horváth Lászlónak, a Szent Ist-
ván Egyetem professzor emeritusának a 
halgazdálkodás területén elért eredménye-
iért, sikeres oktatói és szakírói tevékenysé-
géért. Az Életfa Emlékplakett bronz foko-
zata elismerést vehette át Lévai Ferenc, az 
Aranyponty Halászati Részvénytársaság 
vezérigazgatója a multifunkcionális halgaz-
dálkodás koncepciójának fejlesztése és a 
halfogyasztás népszerűsítése érdekében 
végzett munkájáért.

Elismerések az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
emléknapja alkalmából
Nyolcvanhatan vehettek át szakmai elismerés az Agrárminisztérium 
1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett 
díjátadásán. „1956 szellemisége arra emlékeztet, nincs lehetetlen, csak 
bátorságra, összefogásra, tenni akarókra van szükség; olyan emberekre, 
mint önök, akiknek a munkájára feltétel nélkül számíthatunk” – mondta 
köszöntőjében Farkas Sándor, az agrártárca miniszterhelyettese.

►

Németh István a kitüntetéssel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nagy 
megtiszteltetésnek tekinti a díj odaítélését. 
A díjátadón elhangzott szűkszavú mélta-
tást érdemes kiegészíteni azzal, hogy Né-
meth István nemcsak szakmai sikereket 
tudhat magáénak, hanem érdekképviseleti 
tevékenységével is beírta magát a magyar 
halászat aranykönyvébe, hiszen 10 éve el-
nöke a Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezetnek (MA-HAL), illet-
ve a jogelőd érdekképviseleti szervezetnek, 
a Magyar Haltermelők és Halászati 
Vízterület- hasznosítók Szövetségének.

Németh István 1975-ben kezdte meg ta-
nulmányait a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán. 
Az egyetem elvégzését követően a Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium 
Vízélettani Laboratóriumában dolgozott 
tudományos munkatársként, 1978. szep-
tember 1-től. A keszthelyi egyetemen 1985-
ben „summa cum laude” minősítéssel szer-
zett egyetemi doktori fokozatot, disszertá-
ciója címe „Szintetikus piretroidok toxicitá-
sa halakra” volt.

Már 1983-tól halastavak magánbérlője-
ként haltermelőként tevékenykedett, 1991-
ben pedig megalakította a Tógazda Kister-

melők Szövetkezetét, amelynek az elnöke 
lett. A szövetkezet átalakulásával 2002-ben 
jött létre a Tógazda Halászati Zrt., amely-
nek ő az elnök-vezérigazgatója. Jelenleg 
1900 hektáron folytat tógazdasági halter-
melést a vállalkozás, amely hazánk egyik ki-
emelkedően színvonalas halászati vállalko-
zása. 

A vállalkozás egy évtizede szoros kap-
csolatban van a KTI Halgazdálkodási Tan-
székével. Minden évben fogadnak 2-3 diá-
kot nyári, tavaszi és őszi gyakorlatra, ame-
lyen elsajátíthatják a hallgatók a szakma 
szépségét, fogásait, és a kiváló szakember 

Dr. Németh István
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századok óta ismert. A térség belvízvédel-
mét megoldó főcsatornák építése, a tórend-
szer létrehozása után az élővilág kissé átala-
kult ugyan, de gazdagsága és jelentősége 
semmiképpen nem csökkent. A kezdetek 
óta végzett szinkronszámlálás azt bizonyít-
ja, hogy bizonyos fajok eltűnése és ismételt 
megjelenése döntően nem a helyi körülmé-
nyekkel függ össze. A Fehér-tó földrajzi fek-
vése is kedvező a madarak számára. Ősidők 
óta ide járnak megpihenni, erőt meríteni a 
Tisza vonalát követő világvándorok, itt táp-
lálkoznak az ártereken fészkelők, és szép 
számmal vannak, amelyek itt szaporodnak. 
Akadnak ritka madarak, néha más földré-
szek lakói is felbukkannak. 

A halastavak az év minden szakában 
hasznosak, valamelyik madárfajnak. A ma-
dármegfigyelésen alapuló statisztika a ná-
lunk valaha megjelent fajok számát 200–
250-re teszi. 

A Fehér-tó természetvédelmének megte-
remtője, a Fehér-tó „atyja” Beretzk Péter, 
aki orvos vadászként kötött barátságot az 
itt dolgozó halászokkal és a szikes pusztá-
val. A területet járva mindent megfigyelt, és 
észleléseit naplóba gyűjtötte. Beretzk dok-
tor csaknem mindig kísérettel járta a terüle-
tet, igazi tanító volt. Tanítványait – például 
Csizmazia Györgyöt is – mindig arra ösztö-
nözte, hogy érthető magyarsággal, szeretet-
tel írjanak a Fehér-tó élővilágáról. 

A védett terület értékeiről többek között 
Győrffy István nagynevű szegedi professzor 
is rendszeresen publikált. Ma a tórendszer a 
Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő 
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, és a 
Natura 2000-rendelet hatálya alá tartozik. 
Azonkívül a fehértói tavak nagy része a 
vizes élőhelyek védelméről szóló ramsari 
szerződés védelme alatt áll. 

Vezetésünk büszke a Délmagyarország-
tól 2007-ben kapott Presztízs Környezetvé-
delmi díjra, mert úgy értékeljük, hogy a tár-
sadalom ezzel elismerte azt a nem kevés 
szellemi és anyagi erőfeszítést, amit a fehér-
tói vizes élőhely fenntartása, megőrzése ér-
dekében évtizedek óta teszünk. 

• Végezetül: mire a legbüszkébb?
– Arra, hogy a vállalkozás vezetése kez-

dettől fogva kiemelt figyelmet fordít a hazai 
és nemzetközi akvakultúra-kutatási ered-
mények megismerésére és azok hasznosítá-
sára. Az itt dolgozó halászok aktívan részt 
vesznek a magyar szakmai szervezetek 
munkájában és azok külföldi kapcsolatainak 
ápolásában. Megtiszteltetésnek vesszük, ha 
tapasztalatainkat megoszthatjuk a gazda-
ságba látogató hazai és külföldi szakembe-
rekkel. A cég jelszava változatlanul érvényes: 
Nem a hal drága, hanem az Ön egészsége.

• Gratulálunk a jubileumhoz és to-
vábbi sikereket kívánunk!

(HAJTUNGY)
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megosztja velük tudását és tapasztalatait. A 
gyakorlatban való együttműködés mellett a 
Szent István Egyetem Halgazdálkodási 
Tanszékének kutatás-fejlesztési pályázatai-
ban is részt vesz a vállalkozás, jelenleg is 
több fejlesztésen és innováción dolgoznak 
együtt a vállalkozás és a tanszék szakembe-
rei.  

A Tógazda Halászati Zrt.-ben folyó szak-
mai munkáról elmondható, hogy a halászat 
teljes vertikumát felöleli a munkájuk, az 
édesvízi fajok szaporításától az étkezési 
méretű halak piacra juttatásáig. A több ka-
mionból és nagy teljesítményű teherautó-
ból álló szállítóeszközparkjukkal az év min-
den hónapjában szállítanak általuk termelt 
halfajokat a hazai és európai uniós piacok-
ra. Nyáron szinte kizárólag horgászszerve-
zeteknek és áruházaknak értékesítenek há-
romnyaras pontyot, ősszel azonban ragado-
zó halakat (süllő, csuka, harcsa) és már nö-
vényevőket (amur, fehér és pettyes busa) is 

nagy tételben adnak el halfeldolgozóknak, 
áruházaknak és távoli országok halkereske-
dőinek is. 

A termelési technológiájukban kevés ta-
karmány felhasználásával, jelentős mennyi-
ségű természetes táplálék (planktonok) 
etetését preferáló módszereket alkalmaz-
nak. Ennek következtében halaik húsa nem 
zsíros, sőt, szinte megegyezik a természe-
tes vizekben fogott halakéval. Tápokat, 
premixeket, gyógyszereket nem használ-
nak a halak etetésében, így termékeik közel 
állnak a minősített „biohal” kategóriához. 

„Ennek köszönhetjük, hogy hosszú évek 
óta jelen vagyunk a régebbi európai uniós 
tagországok horgászpiacán, és olyan multi-
nacionális céghálózatokban, amelyek a kör-
nyező országokban is folyamatosan kínál-
nak élő és feldolgozott édesvízi halakat. A 
környező országokba nemcsak áruhalat, 
hanem gyakran ivadék- és tenyészhalállo-
mányokat is exportálunk, aminek telepeink 

folyamatos állategészségügyi kontrollja a 
feltétele” – tette hozzá a vezérigazgató.

A kitüntetettek számára csak az elisme-
rés átvételekor állt meg pár órára az idő. Né-
meth István dolgos hétköznapjai is folyta-
tódnak, amelyeken a cég és a szakmaközi 
szervezet aktuális feladatait kell elvégezni 
vagy megoldani. A Tógazda Zrt.-ben – mi-
ként mindegyik hazai tógazdaságban – az 
őszi hónapokban már a téli-karácsonyi vá-
sárra készülnek, nagy ütemben folyik a le-
halászás és a halértékesítés. A MA-HAL-
ban december elején tisztújító közgyűlés 
lesz, ahol az elnöknek be kell számolnia az 
elmúlt 4 évben végzett munkájáról. 

Németh István 2001-ben megkapta a 
Szövetkezeti halászatért érdemérmet, 
emellett miniszteri elismerést vehetett át. 
A Szent István Egyetem Halgazdálkodási 
Tanszékének „dicsőségtábláján” is megta-
lálhatjuk a nevét, mivel ő is megkapta „A 
gödöllői oktatásért és kutatásért díjat”. 

Pro Aquacultura Hungariae díjat kapott 
Váradi László, a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ Halászati Kutatóinté-
zet nemzetközi főtanácsadója a magyar ha-
lászat és akvakultúra érdekében végzett ki-
emelkedő tevékenységéért.

Váradi László a Körösök vidékén, Sarka-
don gyerekeskedett, ahol a vidéki élet és a 
vízi világ egy életre szóló hatással volt rá. 
Egyre erősödő műszaki érdeklődése össze-
kapcsolódott a mezőgazdasággal és a víz-
gazdálkodással. Érettségi után a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki 
Karán szerzett diplomát. Már egyetemi 
évek alatt kiemelten foglalkozott vízgépé-
szeti témákkal, így a végzés után, 1972-
ben a szarvasi Öntözési Kutatóintézetben, 
az ÖKI-ben kezdte meg pályafutását. A ha-
lászat iránti elkötelezettsége már 1975-
ben meghozta gyümölcsét, mert munka-
társa lett a szarvasi Halászati Kutatóinté-
zetnek, a HAKI-nak. 

A HAKI-ban üzemeltető gépészmérnök-
ként kezdett el dolgozni, de egyre meghatá-
rozóbbá vált tevékenységében a fejlesztés. 
Később az intézet kísérleti üzemét vezette 
igazgatóhelyettesként, így részese volt az 
integrált halgazdálkodás fejlesztésének, 
ami később PhD-disszertációja témája lett. 
Közben gyakran dolgozott a világ fejlődő 
országaiban, főleg Ázsiában, de Latin-Ame-
rikában és Afrikában is megfordult a FAO 
szakértőjeként. Elsősorban halkeltetők és 
halgazdaságok fejlesztésében, illetve okta-
tási programokban vett részt. 

A HAKI igazgatói posztját 1991-ben 
vette át. Munkája során kiemelten kezelte a 
nemzetközi kapcsolatok fejlesztését, azon 

belül az EU-s, a kelet-európai és az ázsiai 
kapcsolatok erősítését. Ugyancsak nagy fi-
gyelmet szentelt a kutatási eredmények 
gyakorlati hasznosításának, így aktívan 
részt vett a hazai és európai termelői szö-
vetségek munkájában is (Haltermosz, 
MASZ, FEAP). Aktívan képviselte a hazai, 
illetve az édesvízi halgazdálkodást különbö-
ző európai szervezetekben (FAO EIFAC, az 
EU Halászati és Akvakultúra Tanácsadó Bi-
zottsága, Európai Akvakultúra Szövetség). 
Alapítója volt és ma is elnöke a Közép- és 
Kelet-Európai Akvakultúra Központok Há-
lózatának (NACEE). 2012-ben ment nyug-
díjba a HAKI-ból, aminek 37 évig volt mun-
katársa és 20 évig igazgatója.

Az akvakultúra fejlesztésében való aktív 
részvétele a nyugdíjazásával sem ért véget. 
A HAKI nemzetközi tanácsadójaként to-
vábbra is részt vesz a stratégiai fontosságú 
nemzetközi kapcsolatok erősítésében és 
bővítésében, és jó partnere az intézet elkö-
telezett és ambiciózus fiatal vezetésének. 

Kiemelt szakmai munkája a Magyarország 
által Laosznak nyújtott kötött segélyhi-
telprogramok keretében végrehajtott, ak-
vakultúra elemeket is tartalmazó agrárfej-
lesztési programok menedzsmentje. E 
munkát mint a Vitafort Zrt. leányvállalata, 
a Vitafort Agro Ázsia Zrt. vezetőjeként 
végzi. Laoszban 1980-ban dolgozott elő-
ször, még FAO- szakértőként, és szakmai 
kapcsolatai azóta is élnek, sőt, azok alapoz-
ták meg az immár harmadik kötött magyar 
agrársegélyhitel-programsorozatot. Laosz-
hoz ma is sok szál fűzi: ő Laosz tiszteletbe-
li magyarországi konzulja és a Magyar-La-
oszi Baráti Társaság társelnöke. Mostaná-
ban az év csaknem felét Laoszban tölti.

Váradi László a díjjal kapcsolatban azt 
mondta: „Nagy öröm számomra, hogy át-
vehettem a Pro Aquacultura Hungariae 
díjat, hiszen ez a szakmámnak az elismeré-
se, amelyért több mint 40 éve dolgozom. A 
miniszter 2018-ban Életfa Emlékplakett 
bronz fokozatával ismerte el a munkámat a 
70. születésnapom alkalmával. Nemzetkö-
zi munkásságom elismerésül, nyugdíjba 
vonulásomat követően 2013-ban Áder 
János köztársasági elnök a Magyar Érdem-
rend Tiszti Keresztjét adományozta nekem. 
Munkámat Szarvason és Békés megyében 
is elismerték, és 2018-ban Szarvas Város 
Önkormányzatától a „Szarvas Városért” 
díjat vehettem át, illetve 2013-ban meg-
kaptam a szarvasi Víz-Hal-Ember Alapít-
vány Ember a halért díját. 2012-ben a 
Békés Megyei Hírlap olvasóinak szavazata 
alapján az Év Embere díj 2. helyezettje let-
tem. Külön megtiszteltetés számomra, 
hogy az Európai Haltermelők Szövetségé-
től, a FEAP-tól 2015-ben megkaptam az 
Európai Akvakultúra Kiválósága díjat, amit 

Dr. Váradi László
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Az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát ve-
hette át Lévai Ferenc, az Aranyponty Halá-
szati Részvénytársaság vezérigazgatója. A 
miniszteri méltatásban az áll, hogy az em-
lékplakettet a multifunkcionális halgazdál-
kodás koncepciójának fejlesztésével és a 
halfogyasztás népszerűsítése érdekében 
végzett munkájával érdemelte ki.

Az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát 
azok az agrárszakemberek kapják, akik 
éppen betöltötték a 70. életévüket. Lévai 
Ferenc is belépett a hetedik x-be, és amit a 
méltatásban leírtak, annak minden szava 
igaz. Lévai Ferenc komolysága mellett soha 
nem veszítette el a humorát. Amikor rákér-
deztünk, hogy mit jelent számára a kitün-
tetést, röviden annyit mondott: „Itt a vége. 
Az embernek akkor állítanak szobrot, ami-
kor már vége az életművének.”

Lévai Ferenc azonban bízik benne, hogy 
10 év múlva az ezüst fokozatot is megkap-
ja, tehát korántsem kell még elfutni, ponto-
sabban lezárni az életművét ezzel a kitün-
tetéssel. Már csak azért sem, mert az arany 
fokozatot 90 éves korban osztogatják…

A kitüntetett három gyerekére a leg-
büszkébb az eddigi teljesítményéből. Zsu-
zsanna a Halkakas bisztró tulajdonosa, míg 
ifjabbik Lévai Ferenc Laoszban termel halat. 
A legfiatalabb Lévai gyermek, Lili még kö-
zépiskolás. 

Genetikai örökségén túl a gazdasági 
eredményeivel sincs miért szerénykednie. 
Lévai Ferenc a magyar halász szakma meg-
határozó személyisége, egész életútja a hal-
hoz, a halászathoz, a haltermeléshez kötő-
dik. 

Mondják, a szülőhely és a család hatá-
rozza meg a gyermek sorsát. Az ő sorsa már 
születésekor megpecsételődött, mert Ercsi-
ben, a Duna mellett nőtt fel. Hatvan-het-
ven évvel ezelőtt pedig még járták a halá-
szok a természetes vizeket, Ercsiben is 
három brigád halászta a Dunát. Egy szó, 
mint száz, Lévai Ferencet szinte magába 
szippantotta a halász szakma.

Az elmúlt hét évtizedet felidézve kide-
rül, hogy első munkahelye a dinnyési tó-
gazdaság volt. Ott töltött egy éve alatt An-
talffy Antaltól és Jónás Gyurkától tanulta a 
tógazdasági haltenyésztést. Innen a Tem-
perált Vizű Halgazdasághoz (TEHAG) veze-
tett az útja, amit Tölg István irányított. 
Lévai Ferenc szerencsésnek tartotta magát, 

hogy olyan csapat tagja lehet, akik a bizton-
ságos hazai ivadéktermelést alapozták 
meg. Tölg Istvánon kívül dolgozott Antalffy 
Antal, Pékh Gyula, a Horváth házaspár és 
Bercsényi Miklós mellett, és még sorolhat-
nánk. Egy olyan nagy generáció „gyűlt 
össze” körülötte, amelynek a tagjaitól csak 
tanulni lehetett a szakmát, a hazai halásza-
tot ők forradalmasították. 

Az úttörő dinnyési halgazdaság után a 
TEHAG-ban csiszolódott technológiává a 
temperált vizű halszaporítás, a kétfázisú 
ivadéknevelés. Lévai Ferenc büszke rá, 
hogy már a múlt rendszerben igen nagy fej-
lődést ért el a hazai haltermelés ezeken az 
alapokon. Ez a speciális tudás nemcsak ide-
haza, hanem külföldön, Irakban vagy Algé-
riában is sokat ért. Lévai Ferenc a világ 
húsz országában vett részt a FAO nemzet-
közi programjaiban, ami szintén örökre 
szóló szép emléke pályafutásának. 

A jó indulás egy szerencsés korszakban 
valósult meg. Lévai Ferenc maga is szeren-
csésnek tartja magát, hiszen még a rend-
szerváltás előtt meg tudta valósítani a 
nagy váltást: 1988 januárjában döntött 
úgy, hogy a TEHAG-ból másik útra lép. Ma 
már tudjuk, hogy ezt is jó időben lépte 
meg, hiszen az Aranyponty Zrt.-ben a 
hazai és a nemzetközi halas világban szer-
zett tapasztalatok alapján megvalósíthatta 
a multifunkcionális tógazdálkodást. Ez az 
út sem volt híján akadályoknak, de Lévai 
Ferenc szívós, kitartó munkával, kiváló 
munkatársakkal szinte minden elképzelé-
sét megvalósította. Az Aranyponty Zrt. 
olyan életmű, ami a magyar halászat egyik 
gyöngyszeme. 

Habár a több lábon álló, sok szolgálta-
tást tartalmazó gazdálkodási forma már 
megvolt, a nevet, a „multifunkcionális tó-
gazdálkodás”-t Váradi Lászlóval közösen 
dolgozták ki. Ennek legfontosabb eleme, 
hogy ami erőforrás található és hasznosít-
ható a környékeden, azt hasznosítsd is. 
Természetesen a haltermelés, a haltenyész-
tés képezi a cég egész működésének a ge-
rincét. Az erre épített szolgáltatások – a ha-
lászati múzeum, a családbarát horgászcent-
rum, a madárfigyelő, az Aranyponty Ha-
lászcsárda és Panzió, a korszerű konferenci-
aterem – ma már nemcsak idehaza közked-
velt kirándulóhelyek és a szabadidő élveze-
tes eltöltésére alkalmas létesítmények, 
hanem már az Európai Unióban is számon 
tartják nekik köszönhetően az Aranyponty 
Zrt.-t. 

Lévai Ferenc felismerte, hogy a szolgál-
tatások fejlesztése a jövő útja. A habitusá-
ból ered, hogyha egy már elképzelését meg-
valósította, akkor továbblép, mert ötletek-
ből nem szenved hiány. Ma is az új felada-
tok éltetik. Mindig kell neki valamilyen újí-
tás, valami újdonság – mai szóval élve, in-
nováció. Előre kell menni, mert aki megáll, 
az meghal, vallja. 

Lévai Ferenc örül neki, hogy akadnak 
követői a magyar halászatban, akik hozzá 
hasonlóan gondolkodnak. Ilyennek tartja 
Szabó Józsefet, az akasztói tógazdaság létre-
hozóját. Az innovatív gondolkodás egyik bi-
zonyítéka, hogy ifjabb Lévai Ferenc vezeté-
sével létrehoztak Laoszban egy leányválla-
latot, ahol a TEHAG mintája alapján neve-
lik a halivadékokat, és az ország tilápia-
ivadék- igényének egyharmadát már ez a 
cég állítja elő.

Lévai Ferenc közkedvelt médiaszemélyi-
ség. A halfogyasztás növelése érdekében 
számos rendezvényen elmondta már – az 
utóbbi években rendszerint a MA-HAL szó-
vivőjeként –, miért olyan fontos a halfo-
gyasztás növelése. 

Rengeteg kezdeményezés fűződik a ne-
véhez, a legutóbbi a HalPéntek program el-
indítása. A MA-HAL segítségével zajló 
program üzenete, hogy minden család lega-
lább hetente egyszer fogyasszon halételt, 
mert jó minőségű hazai haltermékekből elő 
lehet állítani.

Természetesen nem feledkeztünk meg 
Horváth László tanár úrról sem, őt külön 
cikkben köszöntjük a közeljövőben.

(HAJTUNGY)

évente ítélnek oda az európai akvakultúra 
fejlesztésében aktívan részt vevő szakem-
bereknek. A kitüntetések, amellett, hogy 
jólesnek, egyben emlékeztetnek több mint 
40 éves szakmai múltamra, az örömökre és 
a nehézségekre, amik között sok volt a 

munka, de még több az emberi kapcsolat, a 
beszélgetések és a viták, a komoly és a kö-
tetlenebb együttlétek. A díjak és a díjazot-
tak mögött rendszerint sokan állnak, így 
mögöttem is. Sokan segítették munkássá-
gomat: a feleségem, a családom, a kollégá-

im és a barátaim, itthon és szerte a világon. 
Hálás köszönettel tartozom sokaknak, 
akik részt vettek és segítettek abban a 
munkában, amit az akvakultúra fejleszté-
séért végeztem, és végzek, ameddig futja az 
erőmből.”

Lévai Ferenc


