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Sziráki Bence a MA-HAL tevékenysé-
géről szólva azt mondta, az a céljuk, 
hogy javítsák a termékpálya szerep-

lőinek és gazdasági tevékenységének 
közgazdasági környezetét, hogy javítsák 
a versenyképességüket, folyamatossá te-
gyék az információáramlást, és hogy 
megkönnyítsék pályázati tevékenységü-
ket. 

A MA-HAL viszonylag új szervezet. 
Két jogelőd szervezet, nevezetesen, a 
Magyar Haltermelők és Halászati Vízte-
rület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) 
és a Magyar Akvakultúra Szövetség 
(MASZ) összeolvadásával jött létre. Őket 
is figyelembe véve viszont már 1957-ig 
nyúlnak a MA-HAL gyökerei, bár csak 
2016. december 16-án alakult meg. A 
törvény adta lehetőségekkel ekkor új irá-
nyok nyíltak meg az ágazat érdekeinek a 
képviselete előtt. 

A tógazdaságok értékei
A Földművelésügyi Minisztérium 2018. 
április 5-én kelt, ApF/154 – 1/2018. ikta-
tószámú határozata ismerte el a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezetet mint halászat és az akvakul-
túra szakmaközi (ágazatközi) érdekkép-
viseleti szervezetét. Magyarországon a 

MA-HAL a hetedik elismert szakmaközi 
szervezet, míg az Európai Unión belül az 
első szakmaközi szervezet a halászati és 
akvakultúra ágazatban. A szakmaközi 
szervezet a taglétszámát tekintve repre-
zentatívnak mondható, hiszen lefedi az 
ágazat 85-90 százalékát. Tagjai tógazda-
sági és intenzív üzemi haltermelők, hal-
feldolgozók, kereskedők, de tagok az 
egyetemek és kutatóintézetek is. Miután 
önkéntes alapon lehet csatlakozni, a tag-
létszám évről évre gyarapszik. A MA-
HAL és a MOHOSZ stratégiai együttmű-
ködést kötött 2017. március 20-án, ame-
lyet az I. Halak Napja rendezvényén írtak 
alá. Az együttműködés ez év őszétől vált 
szorossá azzal, hogy 2017 óta a két szer-
vezet közösen tárgyalja meg a haltelepí-
tés irányárait.

A magyar haltermelés értékeiről már 
sok szó esett, de folyton hangsúlyozni, 
tudatosítani kell a magyar társadalom 
számára, hogy a magyar haltermelés kör-
nyezetbarát módon, alacsony energiafel-
használással, magas színvonalon állít elő 
kiváló minőségű halhúst, ennek érdeké-
ben készítettünk egy kisfilmet is, ami el-
érhető a www.magyarhal.hu weboldalon. 
A mezőgazdasági ágazatokkal összeha-
sonlítva a halászati ágazat a leginkább 

természet-közeli technológiát alkalmaz-
za. Csak kiegészítő abraktakarmányozást 
végeznek, a halastavak ökoszisztéma 
szolgáltatásai messze meghaladják a 
többi mezőgazdasági ágazatét, hiszen ott 
mindenféle vegyszerezéssel, műtrá-
gyakezeléssel, monokultúrával termel-
nek különböző haszonnövényeket. A tó-
gazdaságok viszont eltartják a madara-
kat, kétéltűeket, hüllőket, megfelelő élet-
teret, táplálékot biztosítanak a számuk-
ra, mivel más területekről kiszorultak. 
Ha nem lennének Magyarországon ezek 
a vizes élőhelyek, akkor sokkal szegé-
nyebb volna a biodiverzitás, jóval keve-
sebb védett állatfaj volna az országban. A 
tógazdasági területek nagy része Natura 
2000 terület, vagy a ramsari egyezmény 

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) 
célja, hogy javítsa Magyarországon a hal termékpálya szereplőinek a ver-
senyképességét, képviselje a halászati és akvakultúra ágazat szakmai ér-
dekeit, elősegítse a hazai haltermelés hosszú távú fenntarthatóságát, és 
hogy a halgazdálkodási tevékenységet végzők szakmáját kedvezően ítél-
je meg a társadalom. A magyar haltermelés kihívásairól beszélgettünk 
Sziráki Bencével, a MA-HAL ügyvezető igazgatójával. 
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A balatoni horgászat  
és halgazdálkodás jövője

Népszerű az Öreg-tavi  
Nagy Halászat

Páratlan természeti kincs  
a Ráckevei-Duna

Nagy tavaink, a Balaton, a Velencei-tó a 
Tisza-tó és a Fertő-tó sorsának alakulására, 
formálására nagy figyelmet fordít a kormány, 
különösen a klímaváltozás időszakában, 
amikor csapadékhiány is nehezíti a tavak 
megfelelő vízszintjének a biztosítását…

A rendszerváltás előtt ritkán övezte 
látványos népszerűség  
a lehalászásokat, mivel a halastó-
rendszerekhez a nagyközönség tagjai 
nem juthattak be. De a tatai Öreg-tó 
esetében más volt a helyzet.

Megtisztítjuk és mélyítjük a folyót,  
rendbe hozzuk a partszakaszokat.  
A budapestiek és a környéken  
élők újra birtokba vehetik a Dunát  
és a Duna- partot, ígérte  
Fürjes Balázs államtitkár.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk 
a magyar halászságnak és minden kedves Olvasónknak!

Sziráki Bence ügyvezető igazgató
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hatálya alá tartozik, így nagyon szigorú 
feltételekhez kötik a gazdálkodást.

Tavaly nőtt a termelés
Nem túlzás állítani, hogy a halgazdálko-
dás – bár kis ágazatról van szó – komoly 
erőforrást jelent a hazai mezőgazdaság-
nak, és elismerten a magyar mezőgazda-
ság meghatározó része, mivel vidéki 
munkahelyeket teremt és hozzájárul a 
fenntartható fejlődéshez. Magyarország 
szerencsés helyzetben van, mivel a tógaz-
dasági haltermelés szempontjából ideális 

földrajzi elhelyezkedése révén biztosítani 
tudja a fogyasztók részére a kitűnő minő-
ségű édesvízi halakat. A haltermelés, 
mint tevékenység, túlmutat a számsze-
rűsített adatokon, hiszen több társadal-
milag hasznos funkciója is van. Csak fel-
sorolásszerűen: természet- és környezet-
védelem, vízgazdálkodás, gazdasági és 
társadalmi hatás. 

A magyar akvakultúra ágazat helyze-
téről szólva az ügyvezető elmondta, hogy 
2020-ban a hazai tógazdasági halterme-
lés mennyisége az előző évihez képest 4 
százalékkal nőtt, összességében csaknem 
21,5 ezer tonna volt. A korábbi évek ten-
denciájának megfelelően továbbra is az 
Észak-Alföldön, Dél-Dunántúlon és 
Dél-Alföldön koncentrálódott a hazai 
halhús termelés 84,3 százaléka. Gazdasá-
gi szempontból a legfontosabb halfajunk 
a ponty, amely a tógazdasági étkezési 
célú halhús termelésből több mint 80 
százalékkal részesedik. A pontyot a busa, 
az amur, a ragadozó halfajok és a keszeg-
félék követik. A jelenleg üzemelő 26,5 
ezer hektárnyi halastó napjainkban stag-
náló érték, s a jövőképe nagyon is árnyalt 
az ágazatban, mivel valószínűleg csök-
kenni fog az elkövetkezendő években. 
Sok halastavat vonnak be a mezőgazda-
sági öntözésbe, sok tógazdaságban jelen-

tős a vízhiány, így több termelő gondol-
kodik azon, hogy felhagy a haltermelés-
sel. Ennek oka, hogy a növénytermeszté-
si ágazatok jövedelemtermelő képessége 
jóval meghaladja a halászati ágazatét. 
Köszönhetően annak, hogy a halászati 
ágazatban terület alapon nem érhető el 
olyan támogatás, mint a növénytermesz-
tőknél. Számos külföldi példa van arra, 
hogy a haltermelők felhagytak a terme-
léssel. Az AKI adatai szerint évente nem 
haladja meg a 100 hektárt az új halastó 
létesítése, a régi tavak felújítása. 

Egyre több halat termelnek a folyama-
tos halellátás gerincét adó intenzív rend-
szerekben, ugyanis ezekben sokkal kiszá-
míthatóbb a termelés, mint a tógazdasá-
gokban. Tavaly 5277 tonna halat termel-
tek intenzív üzemekben, ami az előző 
évhez mérten 11 százalékos bővülést je-
lent. Ennek a halmennyiségnek a 97 szá-
zaléka afrikai harcsa volt. Ezzel Magyar-
ország a legjelentősebb afrikaiharcsa-ter-
melő ország az Európai Unióban. A halfaj 
feldolgozottsági szintje igen magas, csak 
filé és késztermék formában jut a fo-
gyasztók asztalára.

Erős a horgászpiac
Rendkívül megerősödött a hazai hor-
gászpiac az elmúlt években, jelentette ki 
Sziráki Bence. Magyarországon 166 446 
hektár horgászati célú kezelésben lévő 
vízterület van, amelyből a MOHOSZ 
szervezeti rendszerébe tartozik 134 500 
hektár. Ma már több mint 770 000 re-
gisztrált horgász van, akiknek a létszáma 
dinamikusan növekszik. Ugyancsak nőtt 
az elmúlt időszakban a horgászfogás 
(2020-ban 5664,5 tonna volt a horgász-
fogás, amelyből 3894,5 tonnát a ponty 
tette ki). Tavaly csaknem annyi halat te-
lepítettek horgászati céllal, mint ameny-
nyi a horgászfogás volt: 5189,4 tonna 

volt a haltelepítés, amelyből 1176,7 
tonna a tavaszi intervenciós pontytelepí-
tés jelentette. A számok is igazolják, 
hogy ma már erős a haltermelők és a hor-
gászszervezetek közötti együttműködés 
és koordináció. Folyamatban van a hosz-
szú távú haltelepítési rendszer kialakítá-
sa a hektikus állapotok megszüntetése 
érdekében. Hosszú távú szerződésköté-
sekkel biztosítható a természetes vizek 
tervezhető, folyamatos haltelepítése.

A hazai akvakultúra ágazat jövedelem-
termelő képessége alig éri el a 4 százalé-
kot, ami csak szűk keretek között teszi le-
hetővé a termelőknek a pályázatokhoz 
szükséges, 50 százalékos önrész kigaz-
dálkodását. E miatt az ágazat szereplői 
csak nehezen tudják a MAHOP forráso-
kat igénybe venni, amit az is tetéz, hogy 
a hitelintézetek nem szívesen finanszí-
rozzák az ágazat szereplőit. Az egyre 
gyakrabban jelentkező időjárási anomáli-
ákhoz a jelenlegi termeléstechnológia ne-
hezen tud alkalmazkodni. Az enyhe telek 
miatt nem fagynak be a tavak, nem védi 
jégpáncél a halállományt a madaraktól, 
sem a többi védett halevő állattól. A ta-
karmány és a gázolaj árának, valamint a 
munkabérek gyors növekedését nehezen, 
leginkább sehogy nem tudja érvényesíte-
ni az ágazat a hal árában. A tógazdaságok 
még mindig hátrányt szenvednek a tá-
mogatáspolitikában a mezőgazdaság más 
ágazataihoz képest, fogalmazott az ügy-
vezető igazgató.

Idén gyengébb az eredmény
Sziráki Bence kitért arra is, hogy az előbb 
elmondottak miatt sikerült a MO-
HOSZ-szal megállapodni abban, hogy 
idén ősszel 850 forintba kerül egy kilog-
ramm horgászati célú telepítésre szánt 
háromnyaras ponty. A halárak növekedé-
se mögött a termelés önköltségének a 
drasztikus emelkedése áll. Az elmúlt 
évhez képest az egekbe szökött a takar-
mány ára: a takarmánybúza 45-50 száza-
lékkal, a kukorica 55,44 százalékkal 
többe kerül, mint tavaly. Nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni az üzemanyagárak 
növekedését sem. Alig egy év alatt a gáz-
olaj esetében 145 forinttal emelkedett a 
literenkénti ár. A halak etetése, őrzése és 
szállítása jelentős üzemanyag-felhaszná-
lással jár, hiszen a halakat vízben szállít-
juk. A KSH felmérése szerint tavaly óta 
10,1 százalékkal nőtt az átlagbér Ma-
gyarországon, és jövőre 200 ezer forintra 
emelik a minimálbért. Ez tovább növeli 
az ágazatban amúgy is jelentős munka-
erőhiányt, mert versenyképes bér nélkül 
nincs jelentkező. Az időjárás is beleszólt 
az áremelkedésbe. A tógazdasági halter-
melés szempontjából borzalmas idei évet 

►

Érdekképviselet

A ponty kiváló minőségben jut el a fogyasztóhoz
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tudhat magának az ágazat. Az enyhe 
telet követő hideg, csapadékszegény ta-
vasz, majd elhúzódó nyári aszály miatt 
egyre nehezebb termelni tógazdasági kö-
rülmények között. A csapadékszegény 
időjárás és a működési költségek gyors 
növekedése az intenzív haltermelő üze-
meket és a halfeldolgozókat is nagyon 
megviseli, hiszen ezt a növekményt a fo-
gyasztói árban egyre nehezebb érvénye-
síteni.

Fontos a marketing tevékenység
A sok negatívum mellett pozitívumokat is 
elmondhatunk. A hazai akvakultúra ága-
zatot felfelé húzza az erősödő horgászpi-
ac, hiszen egyre több hal telepítésére van 
igény, mivel a horgász szervezetek is 
egyre több telepítési támogatást vehet-
nek igénybe. Az ügyvezető igazgató ki-
emelte az 5 százalékos áfa pozitív hatása-
it, mert ha ez nem történik meg, akkor 
kevesebb halat vásároltak volna, és a ter-
melési költségek emelkedésének negatív 
hatásai hamarabb jelentkeztek volna. Ko-
moly kormányzati segítség volt a vízkész-
letjárulék és a vízszolgáltatási díj jelentős 
mérséklése. Fontos a folyamatos párbe-
széd és jó együttműködés a döntéshozók-
kal, valamint a szakmai szervezetekkel, a 
MOHOSZ-szal, a NAK-kal. A növekvő 
hazai halfogyasztással kapcsolatban (6,7 
kg/fő/év) az a szakmaközi szervezet célja, 
hogy az elfogyasztott haltermékek rész-
aránya minél nagyobb részben hazai hal-
termékekből tevődjön ki. 

Sok még a tennivaló az ágazat fejlesz-
tésével kapcsolatban. Az ügyvezető igaz-
gató szerint a változó időjáráshoz törté-
nő alkalmazkodóképesség növelése úgy 
valósítható meg, ha új víztakarékos tech-

nológiákat vezetnek be, és új halfajokat 
vonnak be a termelők a tógazdasági hal-
termelésbe. Az állategészségügyi diag-
nosztika és a kezelések fejlesztése azért 
szükséges, mert kevés állatorvos, szak-
ember foglalkozik a hallal. A piaci, fo-
gyasztói igények kielégítése csak úgy le-
hetséges, hogy ha az ágazat növeli a fel-
dolgozottság szintjét, és ha minél több új 
terméket fejleszt ki. Az önálló ágazati 
marketing erősítésére azért van szükség, 
mert az Agrármarketing Centrum által 
több éve folytatott „Kapj rá!” halfogyasz-
tás-növelő kampányban nemcsak hazai, 
hanem tengeri halak reklámja is megjele-
nik. A MA-HAL a MOHOSZ-szal közösen 
létrehozta a MA-HAL Marketing Non-
profit Kft.-t, amely tavaly októberben el-
indította a HalPéntek kampányt, amivel 
hazai termelésű halak fogyasztására buz-
dítja a nagyközönséget. A kampány kere-
tében idén karácsonykor is szeretnénk 
felhívni a fogyasztók figyelmét arra, 
hogy az ünnepi menühöz válasszák az 
itthon előállított kiváló minőségű halter-
mékeket, amit egy interaktív boltkereső 
térképpel segítünk a www.halpentek.hu 
oldalon.

Mi várható?
A közeli jövő feladatairól szólva Sziráki 
Bence végül elmondta, hogy a MA-HAL 
már letette azt a javaslatcsomagot a dön-
téshozók asztalára, amelyben a MAHOP 
Plusz legfontosabb céljait fogalmazták 
meg, s azt, hogy a következő ciklusban 
miképpen használható fel hatékonyan a 
rendelkezésre álló 16 milliárd forint. 
Több egyeztetés ugyan már megtörtént 
tavaly október óta, de lényeges előrelépés 
nem tapasztalható. A MAHOP Plusz for-

rásainak felosztásáról még nincs döntés. 
Fontos javaslatuk, hogy a jelenlegi 50 
százalékos támogatási intenzitás 60 szá-
zalékra emelkedjen. Az ügyvezető igazga-
tó is nehezményezte, hogy a kormány 
rendkívüli, hét évre, nemzeti forrásból 
történő szóló vidékfejlesztési támogatás-
ból a halászati ágazat kimaradt. A MA-
HAL azon dolgozik, hogy a halászat is 
megkapja azt a tagállami hozzájárulás 
növekményt, mint a mezőgazdaság többi 
ágazata. Ennek keretében elsősorban te-
rületalapú kompenzációs támogatásról 
van szó, hiszen minden szántóföldi nö-
vénytermesztő ágazat részesül terüle-
talapú támogatásban. Azok a halgazdasá-
gok, amelyek kénytelenek elviselni a ma-
dárkárokat és fenntartják a biodiverzi-
tást, nem kapnak semmit az ökosziszté-
ma-szolgáltatásokért. A szakmaközi 
szervezet javaslata szerint hektáronként 
80 ezer forintos támogatásra volna szük-
ség az ágazat talpon maradásához. 

A hét éves költségvetési ciklus alatt 
8-15 milliárd forintba kerülne ez a támo-
gatás. Ha a magyar kormány nem segíti 
meg az ágazatot, akkor az európai piacon 
– más haltermelő országokban már haj-
landóak támogatással is elismerni az öko-
szisztéma-szolgáltatások nyújtását – nem 
marad versenyképes. Ennek következté-
ben valószínűleg több haltermelő felhagy 
tevékenységével. Azon dolgozunk az Ag-
rárminisztériummal, hogy a MAHOP 
Plusz beruházási célú felhívásai minél ha-
marabb elérhetővé váljanak a halterme-
lők számára, és – reményeink szerint – 
ezek gyorsabb átfutásúak lesznek és ke-
vesebb adminisztrációval járnak, mondta 
végezetül Sziráki Bence.

(HAJTUNGY)

Érdekképviselet

A budapesti megbeszélésen pozití-
van értékelték az EUROFISH sze-
repét az információcserében, a 

halgazdálkodásra vonatkozó adatok 
gyűjtésben, az ágazat helyzetének elem-
zésében és az ágazat promóciójában. 
Egyetértettek abban is, hogy a szerve-
zetnek számos olyan szolgáltatása és 
kezdeményezése van, amelyekből a ma-
gyar halgazdálkodók is profitálhatnak. 

Ilyen például a nemzetközi kiállításokon 
való megjelenés támogatása, szakmai ta-
nácskozások és tanulmányutak szerve-
zése, illetve a szakmai anyagok és irány-
mutatások kiadása. Előzetes megállapo-
dást kötöttek a felek többek között egy, 
a tógazdasági akvakultúra pozitív hatá-
sait és fejlesztésének lehetőségeit bemu-
tató közös kiadvány előkészítéséről, va-
lamint több tematikus szakmai works-

hop előkészítéséről a magyar halgazdál-
kodás számára fontos témákban.

A nemzetközi EUROFISH szervezet a 
FAO EASTFISH projektjéből fejlődött ki. A 
szervezet célja, hogy szolgáltatásokkal segít-
se az EU-tagjelölt országokat az EU halásza-
ti követelményrendszerének átvételében. 
Később további feladatokkal bővült a szer-
vezet mandátuma, és jelenleg főként infor-
mációterjesztéssel, a tagországok gazdasági 
szereplőinek promóciójával és ágazati pro-
jektek támogatásával nyújt szolgáltatásokat 
az EUROFISH a tagországoknak. Jelenleg 
13 tagja van, köztük az európai akvakultúra 
meghatározó országai: Norvégia, Spanyolor-
szág és Törökország. Magyarország 2018 
óta teljes jogú tagja a szervezetnek.

AM SAJTÓIRODA

A magyar halászat profitál az EUROFISH tevékenységéből
Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes ál-
lamtitkára, és az agrártárca halgazdálkodási főosztályának vezetői Mar-
co Frederiksennel, az Európai Halászat- és Akvakultúra-fejlesztési Nem-
zetközi Szervezet, az EUROFISH megbízott igazgatójával egyeztettek a 
szervezet és Magyarország együttműködésében rejlő lehetőségekről. 
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Érdemes a múltat felidézni, mielőtt a 
jövőről beszélünk. A miniszteri biz-
tos felidézte, hogy történelmi lépték-

kel mérve a Balaton fiatal képződmény, 
25-30 ezer évesre becsülik. Mai vízfelülete 
7 ezer éve alakult ki. A Balaton mai formája 
nem is hasonlít ahhoz a Balatonhoz, amely 
évszázadokon keresztül viszonylag egysé-
ges és stabil biotópot alkotott közvetlen 
környezetével. 

Jól tudjuk, hogy a tavat már a rómaiak 
is le akarták csapolni, és Mária Terézia ide-
jében is voltak ilyen irányú elképzelések, de 
ezek a tervek – szerencsére – nem valósul-
tak meg. Az újkori Balaton kialakulásának 
első, egyben döntő lépése az volt, amikor 
az 1860-as években megépítették a Sió-zsi-
lipet és a déli vasútvonalat. A vízszint sza-
bályozhatósága, a déli berekterületek vég-
leges levágása a Balaton medréről vissza-
fordíthatatlan változásokat hozott a tó éle-
tében. A kutatók további 5 ezer évre becsü-
lik a tó fennmaradását.

Hatékony együttműködésre  
van szükség
Az emberi beavatkozások következtében 
nagy nyomás alá került a Balaton. A déli 
partot lebetonozták, ezzel a víz öntisztuló 
képességét alapjaiban meggátolták. Ide-
genhonos halfajokat telepítettek be (busa, 
törpeharcsa, angolna stb.), és megkezdő-
dött a nagyüzemi halászat. Az 1950-es 
években 1300-1700 tonna közötti hal-
mennyiséget fogott ki a halászat (ekkor 
még a sporthorgászat gyerekcipőben járt, 
1-2 ezer főre volt tehető a horgászok 
száma). Az erőteljes fejlődésnek indult me-
zőgazdaságban katasztrofális méreteket 
öltött a kemikáliák felhasználása, különféle 
méreganyagok jutottak a Balaton vízrend-
szerébe. Mindezek együttes hatásaként 
1965-ben bekövetkezett az első nagy hal-
pusztulás, amelyet attól fogva több kisebb 
is követett. A sporthorgászat eközben 
mind létszámában, mind technikailag és 
módszerileg is elképesztő növekedésen és 
fejlődésen ment keresztül. Ma ott tartunk, 

hogy a tó partján évente 60-80 ezer hor-
gász fordul meg, az általuk dokumentáltan 
kifogott halmennyiség pedig megközelíti a 
600 tonnát. 

Gyakran kérdezik Szári Zsoltot arról, 
hogy mi a célja a miniszteri biztosi kineve-
zésének. Válaszában Szári Zsolt elmondta, 
hogy kiemelten fontos a hatékony együtt-
működés a Balaton élővilágának megőrzé-
sén dolgozó intézmények, a térség önkor-
mányzatai és a helyi szervezetek között. A 
miniszteri biztos legfontosabb célja, hogy 
összehangolja a Balatont érintő ügyekkel 
kapcsolatos információáramlást, erősítse a 
párbeszédet az állami-, és a civil szereplők 
között. Hosszú távon nem lehet más cél, 
minthogy a jelenlegi állapotot konzervál-
ják. A miniszteri biztos feladata, hogy 
közre működjön a Balaton növény- és állat-
világának, valamint a víz minőségének 
megóvásához kapcsolódó feladatok össze-
hangolásában. Emellett elősegíti a Balaton 
és a Kis-Balaton vízgyűjtő területein lévő 
szennyező források azonosítását, javasla-
tot tesz a meder rekultivációjával kapcsola-
tos állami feladatok megvalósíthatóságára. 
Ezen kívül népszerűsíti a balatoni halak 
gasztronómiai értékét.

Most már a BHN Zrt. áll  
a célkeresztben
A tó jó állapotának a konzerválását több té-
nyező is nehezíti. Ilyen a szerves anyag ter-
helés, ami közvetett és közvetlen módon jut 
a vízbe. Sokkal nagyobb kihívást jelent a klí-
maváltozás okozta problémakör, mivel a 
Balaton vízgyűjtő területe kicsi, ami hát-
rányt okoz a jövő tekintetében. A Velen-
cei-tó akár a Balaton „állatorvosi lova” is le-
hetne, mert ott is tapasztalhatók a vízután-
pótlás nehézségei. Gondolkodni kell tehát 
arról, hogyan lehetne a tó vízgyűjtő terüle-
tét bővíteni, hogy mindig elegendő vízszin-
tet tudjanak biztosítani.

A miniszteri biztos nem hagyhatta fi-
gyelmen kívül azt sem, hogy a társaság, a 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a 
legrégebbi hazai halászati vállalkozás. Miu-

tán 2013-ban törvényileg beszüntették a 
kereskedelmi célú halászatot a természetes 
vizeken, és a víztestek hasznosítását a MO-
HOSZ-ra és a horgászszervezetekre bízták, 
a cég tevékenysége is átalakult. A társaság 
alapvető célja, hogy a Balatonon fenntart-
ható halgazdálkodást végezzenek a horgá-
szati célok megvalósítása, a tó őshonos hal-
fajainak a fenntartása, valamint a gasztro-
nómiai igények kielégítése érdekében. 

Azt gondolnánk, hogy ezzel gyakorlati-
lag kihúzták azt a méregfogat, amely a ha-
lászat-horgászat ellentétét jelképezi. Ma 
már a társaságot támadják úgy a horgá-
szok, mint korábban a halászokat (talán 
mindig kell egy ellenségkép), és azt kérde-
zik, hogy miért ott, és nem itt telepítenek? 
Miért lehet vitorlásról horgászni? Miért 
lehet szonárt használni? Miért ilyen szigo-
rúak az ellenőrök? Miért nincsenek rövi-
debb időre meghatározva a tilalmi idősza-
kok? Ugyanakkor a statisztikai adatok iga-
zolják, hogy manapság a horgászmódszer-
rel kitermelt hal mennyisége közelít a kora-
beli időszakok halászattal kitermelt hal-
mennyiséghez. Mindez a horgászlétszám 
nagyarányú emelkedésének, valamint a 
horgászmódszerek tökéletesedésének tud-
ható be, vagyis annak, hogy a horgászat ka-
pott prioritást a Balatonon.

Halgazdálkodás a horgászat  
érdekében
A balatoni halgazdálkodás egyik legfonto-
sabb és legkényesebb feladata a minőségi, 
megfelelő korosztályú, egészséges halállo-
mányok mesterséges pótlása. Az őshonos 
halfajok nagy többsége még manapság is 
képes jól megújulni (keszegfélék, garda, 
süllő, kősüllő, balin), míg vannak halfajok, 
melyek szaporodása gátolt (compó, széles 
kárász) vagy teljességgel akadályozott 
(ponty), elsősorban a környezeti tényezők 
változása miatt. Néhány halfaj kihasznált-
sága erős (süllő, balin), ezért fontos feladat 
e halfajok megfelelő korosztályú tenyésza-
nyaggal való pótlása. A halfajok pótlása 
során tekintettel kell lenni a tóban találha-
tó természetes táplálékok mennyiségére is. 
A víz tisztulása miatt a planktonikus táplá-
lékszervezetek mennyisége valóban csök-
kent az elmúlt 20 évben, ugyanakkor ren-
delkezésre állnak olyan táplálékszerveze-
tek, melyek hatalmas tömeget képeznek, 
és szinte korlátlan mértékben biztosítják 
az őket fogyasztó halfajok növekedését. 
Ilyen táplálékszervezet a vándorkagyló, 
mely elsősorban a ponty, de a keszegfélék 
(bodorka, karikakeszeg, dévérkeszeg) kifej-
lett, 3-4 nyaras példányai számára is hasz-

A balatoni horgászat és halgazdálkodás jövője
Nagy tavaink, a Balaton, a Velencei-tó a Tisza-tó és a Fertő-tó sorsának ala-
kulására, formálására nagy figyelmet fordít a kormány, különösen a klíma-
változás időszakában, amikor csapadékhiány is nehezíti a tavak megfelelő 
vízszintjének a biztosítását, a halállomány karbantartását, a biodiverzitás 
fenntartását. Szári Zsoltot, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatóját május 1-jén nevezte ki a Balaton élővilágának megóvásával 
kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosnak Nagy István 
agrárminiszter. Őt kérdeztük, hogy hogyan látja féltett tavunk jövőjét.

Halas-horgász szektor
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nosítható. A társaság – miután ezer hektár-
ra nőtt a tógazdasági vízterülete – ma már 
minden őshonos halfajt képes teljes egé-
szében saját termelésből telepíteni a Bala-
tonba.

A horgászturisztikai fejlesztésekben 
való részvételről a miniszteri biztos el-
mondta, hogy a Balatonon a horgászat, 
mint rekreációs tevékenység érdekeit szem 
előtt tartva kell a halgazdálkodást folytat-
ni, természetesen összhangban a környe-
zeti és természetvédelmi érdekekkel. Ebből 
a szempontból a Balaton, mint horgászvíz, 
jelentősen eltér a többi természetes víztől. 
Míg a Dunán vagy a Tiszán fontos turiszti-
kai szempont lehet a horgászat, addig a ba-
latoni turizmusnak a horgászturizmus csak 
igen kis szeletét képezi. Ettől függetlenül 
nem elhanyagolható a fejlesztése, hiszen a 
tó elsősorban szezonon kívül (tavasszal és 
ősszel) jelenthet potenciális célpontot a 
horgászok számára.

Horgászturisztikai fejlesztések
Ami a horgászturisztikai fejlesztések hátrá-
nyait illeti, legalább három szempontot kell 
felsorolni. Az egyik a hosszú partszakasz 

Egyre több gondot okoz hazánkban az 
invazív busa robbanásszerű terjedé-
se, és ezt haltani kutatások és hor-

gászbeszámolók egyaránt alátámasztják. A 
MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsá-
gi Intézetének Halászati Kutató Központja 
(AKI-HAKI), illetve a központ szakértői 
évek óta több fronton küzdenek a problé-
mával. Innovatív módszereket alkalmaz-
nak a busaállomány lehető legpontosabb 
felmérésére, folyamatosan aktualizálják 
Magyarország busatérképét, és kimondot-
tan busagyérítésre alkalmas fogóeszközö-
ket fejlesztenek. „Busásan megfizetünk” 
érte, ha nem találunk megoldást: az USA-
ban már dollármilliárdokat emészt fel az 
invazív faj elleni védekezés.

A fehér és pettyes busa Kelet-Ázsia fo-
lyóiban őshonos. A nagy testméretet elérő, 
nyílt vízi életmódot folytató pontyféléket 
az 1950-es években kezdték termelésbe 
vonni. Ennek köszönhetően az 1980-as 
évekre az Antarktisz kivételével minden 
kontinensen elterjedt, mára pedig több 
mint húsz ország, köztük hazánk termé-
szetes vizeiben is meghonosodott.

„Jelenleg ezt a két fajt és hibridjeiket az 
egyik legnagyobb ökológiai kockázatot je-
lentő inváziós halfajként tartják számon a 
természetes elterjedési területükön kívül. 
Ennek egyik oka, hogy éppúgy apró fito- 

és zooplankton szervezeteket fogyaszta-
nak, mint az őshonos halak ivadékai, ezért 
a nagy tömegben jelenlévő busafajok ko-
moly táplálékkonkurenciát jelentenek a 
veszélyeztetett halivadékok számára. Ezen 
kívül az eutrofizációs folyamatokat erősít-
ve káros hatással vannak a vízminőségre 
is, mivel éppen a táplálékhálózatnak azon 
elemét fogyasztják, amelyek a vízvirágzást 
okozó algafajok legfontosabb természetes 
fogyasztói a hazai vízrendszerekben” – 
mutatott rá a fő problémákra Halasi-Ko-
vács Béla, a kutatóközpont vezetője.

A szarvasi HAKI szakemberei néhány 
évvel ezelőtt kezdtek átfogó kutatást a 
hazai busaállományok jobb megismerése 
érdekében, hogy eredményeikkel hozzájá-
ruljanak a két fajból és hibridjeikből álló 
populációk visszaszorításához, ezzel támo-
gatva felszíni vizeink jó ökológiai állapotát, 
valamint a vizek horgászati hasznosításá-
nak fenntarthatóságát. 

A természettudományos módszerek al-
kalmazása mellett a közösségi médiában 
rejlő lehetőségeket is kihasználták ennek 
érdekében, így elkészült Magyarország bu-
satérképe, amit azóta is folyamatosan fej-
lesztenek. Egy zárt Facebook-csoporton 
keresztül horgászok is segítik a térkép fris-
sítését. A vizsgálatban emellett feltárják a 
busák célzott horgászatának fejlesztési le-

hetőségeit, hogy az is gyorsítsa az eltávolí-
tásukat.

Mint a kutatók rámutatnak, a hatékony 
kezelésnek a tudományos eredményeken 
nyugvó ökológiai kockázatbecslés az alap-
ja. „Ki kell dolgoznunk egy új, innovatív 
módszert a populációméret pontos megha-
tározására, továbbá tisztában kell lennünk 
azzal is, hogy a populációk sajátosságai ho-
gyan függnek össze a környezet nyújtotta 
feltételekkel. Ezek feltárása érdekében hid-
roakusztikus és molekuláris biológiai ala-
pokon nyugvó módszereket is bevonunk a 
vizsgálatokba, és DNS-töredékek alapján 
próbáljuk becsülni a busa alkotta biomasz-
sza méretét, hogy még pontosabb adatokat 
gyűjthessünk a faj élőhelyhasználatáról és 
vándorlási mintázatáról” – hangsúlyozza 
Vitál Zoltán tudományos főmunkatárs.

Céljaik megvalósításában az amerikai 
United States Geological Survey (USGS) 
egyik kutatócsoportja is segíti az intézet 
szakértőit. Egy nemrég elnyert mobilitási 
pályázat keretében ráadásul olyan összeha-
sonlító vizsgálatok elvégzésére is lehetősé-
gük nyílik, amivel mindkét ország számára 
közvetlenül hasznosítható tudásra tehet-
nek szert a probléma hatékony kezelésé-
ben, valamint a természetvédelmi és hal-
gazdálkodási gyakorlat fejlesztésében.

Forrás: MATE Médiaközpont

(210 km), ahol csak kevés parti horgász-
hely érhető el. Ennek oka a déli parton a se-
kély víz, a beépítettség, és a strandokon 
való horgászati tilalom, az északi oldalon 
pedig a náddal való benőttség. A másik, 
hogy a kikötők mólói sem szolgálhatnak 
maradéktalanul horgászati célokat. A har-
madik, hogy a nyílt vízi horgászat során az 
időjárás (gyakori erős szelek, viharjelzés) 
korlátozó szerepet játszik. A parti horgász-
helyek bővítésére gyakorlatilag nincs esély, 
de vizsgálni kell, hogy mely partszakaszo-
kon lehet fejlődést elérni (például Tihany, 
Gödrös). Itt az önkormányzatokkal egyez-
tetve, azokkal együttműködve lehet fej-
leszteni. Célul tűzték a csónakos horgászati 
lehetőség fejlesztését, ennek során új kikö-
tőket, sólyatereket kell kialakítani. Az ete-
tőanyagok minőségi és mennyiségi korlá-
tozására van szükség. El kell érni rövid 
időn belül, hogy csak bizonyos beltartalmi 
határértékeken belül gyártott etetőanyago-
kat lehessen használni a Balatonon.

Komoly élőhelymegőrzési feladatokat is 
el kell látni a klímaváltozás kapcsán. Har-
minc-negyven év múlva várhatóan rosz-
szabb lesz az időjárás, és nagyobb veszély-

ben lesz a vízminőség, a vízpótlás, és külső 
vízpótlásra lesz szükség. A tófenék karban-
tartását folyamatosan el kell végezni. A ba-
latoni hal uniós oltalom alatt áll mint bio-
termék. A termék bevezetése és piaci meg-
jelenítése fontos feladatuk lesz. Számolni 
kell azzal is, hogy a klíma változásával na-
gyobb mennyiségben jelennek meg idegen-
honos halfajok a Balatonban, és ezt az „elő-
retörést” meg kell akadályozni.

Nagy a közérdeklődés
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
működése során kiemelt jelentőségűek a 
közszolgálati, közhasznú feladatok magas 
szintű ellátása, így tevékenységét az érin-
tett önkormányzatokkal, helyi társadalmi 
szervezetekkel, MOHOSZ-szal, kutatókkal 
konzultálva látja el. Tekintettel arra, hogy a 
Balatonnal kapcsolatos kérdések kiemelt 
közérdeklődésre tartanak számot, minden 
intézkedésnek a lehető legszélesebb nyilvá-
nosság előtt kell megvalósulnia, illetve fo-
lyamatosan tájékoztatni kell a társadalmat 
a tervezett intézkedésekről, az elért ered-
ményekről, mondta végezetül Szári Zsolt.

H. GY.

Innovatív módszerek a busa térnyerése ellen
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Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. ve-
zérigazgatója négy éve kapott lehető-
séget arra, hogy az Öreg-tó halállo-

mányát, úgymond, „rendbe tegye”. Erre 
azért volt szükség, mert több éven keresz-
tül nem volt rendes halkihelyezés, így nem 
volt halászat sem, és a tó vizének is jelen-
tősen leromlott a minősége. 

A halászati jog határidejének lejártával 
Tata város önkormányzata egy sporthor-
gász egyesülettel közösen nyerte el a halá-
szati jogot, és közös gazdasági társaságot 
alapítottak, az Öreg-tó Kft.-t. Ezzel a kft-
vel kötött 15 évre, a halászati jog lejártáig 
szerződést az Aranyponty Zrt. A szerződés 
értelmében közös teherviseléssel és kocká-
zatvállalással működtetik az Öreg-tavat, 
az Aranyponty Zrt. szakmai irányításával. 
Alapvető céljuk, hogy ezt a természeti ér-
téket úgy hasznosítsák, ahogy egy városi 
tavat illik és szükséges. 

Az első szempont a víz jó minőségének 
a megőrzése, ezért nem népesítik túl hallal 
a tavat. Busát nem termelnek, és magas 
hozamokra sem törekszenek, csak arra, 
hogy a bioturbáló pontyok mellett szépen 
megmaradjon a meglévő keszegfauna. Ra-
gadozó halfajokat is ennek arányában tele-
pítenek. A víz jó minősége következtében 
jelentősen nő a tó természeti értéke, hi-
szen a szabadidős-rekreációs tevékenysé-
get (vízi sportokat) is űzni lehet a tavon az 
év adott időszakában. 

A város lakói visszakapták a több mint 
230 hektáros, gazdag biodiverzitású vízfe-
lületet. Lévai Ferenc hangsúlyozta, hogy a 
gazdasági tevékenységnek üzemi szinten 
eredményesnek kell lennie, mivel a tatai 
pikkelyes ponty mindig is megbecsült ter-
mék volt a térségben.

A kidolgozott tervek szerint 1500 
mázsa piaci hal lehalászásával tudják javí-
tani a víz minőségét, megállítani a növé-
nyek terjeszkedését, és megakadályozni és 
a kék alga megjelenését. A tó öntisztító ké-
pessége, és a benne élő halak bioturbálása 
– a fenékiszap túrása, mozgatása – szüksé-

ges olyan egyensúly megteremtéséhez, 
ami lehetővé teszi a fürdést, a vitorlázást, 
a szabadidő kellemes eltöltését. 

A tó esztétikai értéke sem elhanyagol-
ható, hiszen hétről hétre több tízezren jár-
ják be a tavat körülölelő, egyedülálló ös-
vényt, aminek egy része egy valamikori 
láperdőn vezet át, egy másik szakasza 
pedig parti sétányt képez a túristák szá-
mára.

Mint már említettük, az Öreg-tó a vo-
nuló madársereg útvonalának az egyik 
fontos állomása, megállóhelye. Idén is 30 
ezer vadlúd, liba takarta el a tó vízfelszí-
nét, így komoly mennyiségű madárürülék 
került a tóba (egy madár naponta 6-7 de-
kagramm ürülékkel „gazdagítja” a tavat). 
Az idén az alacsony vízszint, és az ürülék-
kel terhelt víz komoly gondot okoz a hal-
termelőnek, mert télen, a kis vízen tartott 
tó gyorsan áthűl, és hatalmas kár keletke-
zik abból, hogy több száz kormorán tanyá-
zik állandó jelleggel a tavon, aminek még a 
riasztása is nehézkes. A hatalmas madár 
tömeg a tóban maradt halat folyamatosan 
gyilkolja, zavarja, így a halállomány nem 
tud pihenni, elvermelni.  

A tó hasznosítási egyensúlyát tehát 
igen nehéz megteremteni, de a körülmé-
nyekkel együtt kell élni, és olyan halállo-
mányokat kell telepíteni, amelyek jobban 
bírják a nehéz körülményeket. Két-három 
évtizede még sorban álltak az osztrák ka-
mionok a tóban megtermelt süllőért, 
mára azonban már nem találni süllőt a 
tóban, mivel a kormoránok kedvenc ele-
dele, így a süllő ivadékok is mára már el-
tűntek. Nehézséget okoz a nagytestű har-
csák kifogása, amit csak elektromos esz-
közzel tudnak „lehalászni”, mivel 10-30 
kilogrammos példányok bújnak meg a tó-
mederben. 

Ami viszont pozitívum, hogy a bodor-
ka, és a vörös szárnyú keszegállomány 
nagy mennyiségben él a tóban, s a leívó 
pontyokból is folyamatosan képződik 
annyi ivadék, hogy a Dunának kiváló 
utánpótlást biztosít ezekből a halfajok-
ból. Az Öreg-tó ugyanis rács nélküli átfo-
lyó tó, így az ivadékok nagy része a víz le-
eresztésekor a Dunába távozik. Sajnála-
tos, hogy a süllő ivadékok is a Dunában 
kötnek ki, míg a megmaradt kis állomá-
nyukat a kormorán eszi meg. Az Öreg-tó 
a Duna őshonos halállományának a pótlá-
sát segíti elő az által, hogy minden évben 
leengedik a tóból a vizet, de 60-70 centi-
méteres vízborítást meghagynak.

Az idei nagy halászatot a huszadik al-
kalommal rendezték meg, s idén is az volt 
a cél, hogy a végső lehalászás előtt „min-
tát vegyenek” a halállományból. Szép, 
csaknem két kilogramm átlagsúlyú, 
egészséges állomány nevelődött az idén a 
tóban, bár az eredmény elmarad a tavalyi-
tól, mivel nem volt olyan növekedés az 
augusztusi nagy meleg, és az alacsonyabb 
vízszint miatt, mint az elmúlt évben. 

Tavaly a covid-járvány miatt elmaradt 
a rendezvény. Nagy sikere volt a két napig 
tartó gasztrofesztiválnak, mivel 15 főző-
helyen lehetett megkóstolni különböző 
tájegységek főzött és sült halételeit. 

Idén először került asztalra az Európai 
Unió egyik programja segítségével előállí-
tott, négy ország összefogásával létreho-
zott SILGEN harcsa. Az új hibrid az euró-
pai őshonos (Silurus glanis), magyar 
nevén szürkeharcsa itthon „termett”, a 
program keretében kidolgozott technoló-
giával. A hófehér húsú, ízletes pecsenye-
harcsa nagy sikert aratott, és a kiváló ne-
szmélyi borok jól illettek az ételekhez. 

Ha a covid-járvány nem szól közbe, jö-
vőre is megrendezik a lehalászást és 
gasztrofesztivált.

H. GY.

Marketing

Népszerű az Öreg-tavi Nagy Halászat
A rendszerváltás előtt ritkán övezte látványos népszerűség a lehalászá-
sokat, mivel a halastórendszerekhez a nagyközönség tagjai nem juthat-
tak be. De a tatai Öreg-tó esetében más volt a helyzet. Miután az Öreg-ta-
vat körülöleli a város, így már száz évvel ezelőtt is tanúi voltak a lakosok, 
hogyan fogják ki a halászok az éves termést a tóból. Húsz évvel ezelőtt 
a tó akkori kezelőjének, a Tatai Mezőgazdasági Zrt. vezetőjének, Ma-
jor Dezsőnek az ötlete alapján október közepén rendezték meg az első 
Öreg-tavi Nagy Halászatot, gasztronómiai fesztivállal egybekötve. Azóta 
hagyománnyá és igazi népünnepéllyé vált a lehalászás.

Lévai Ferenc vezérigazgató
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A kormányzati zöld fejlesztések fon-
tos mérföldkövéhez érkeztünk: a 
Ráckevei-(Soroksári)-Dunán a kö-

vetkező évek egyik legjelentősebb környe-
zetvédelmi beruházását készítjük elő. A 
Kvassay- és a Tassi-zsilip közötti, mintegy 
57 km hosszú folyószakaszon szeretnénk 
javítani a vízminőségen, és elérni, hogy a 
vízpart jóval több helyen megközelíthető 
legyen, olvasható az államtitkár Face-
book-bejegyzésében.

A kormányzati Budapest Fejlesztési 
Központ egy európai uniós projekt kere-
tében kezdhetett neki a zöld fejlesztés 
előkészítésének és tervezésének. 

„2024-re befejezzük azt, és beszer-
zünk a megvalósításhoz szükséges min-
den vízjogi és környezetvédelmi enge-
délyt” – hangzott el a Vitézy Dáviddal, a 
Budapest Fejlesztési Központ vezérigaz-
gatójával, Schneller Domonkos helyet-
tes-államtitkárral és Kozár Szabolccsal, a 

tervezők szakértőjével közösen tartott 
tájékoztatón.

A jó ügy érdekében mindenkivel 
együttműködnek 
A Ráckevei-Duna megújítása fontos a víz-
minőség, a vízi élővilág és a természeti 
környezet megőrzése miatt, és feltétele 
annak, hogy a budapestiek és a környéken 
élők igazán birtokba vehessék a folyót és a 
vízpartot, és hogy a fővárosi szakaszán 
újra fürödhessenek a folyóban. „Hogy 
visszatérjen az az élet és zsibongás, ami 
egykor a Kis-Dunát jellemezte: fürdőzők-
kel, horgászokkal, sportolókkal, nyaralók-
kal, piknikezőkkel. A számok beszédesek: 
a Ráckevei-Duna rendbetétele négy buda-
pesti kerület és mintegy 21 település több 

Nekrológ

►

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy Dr. Pintér Károly nyugalma-
zott minisztériumi főosztályve-

zető 2021. november 7-én váratlanul el-
hunyt. 

1949. február 25-én született Budapes-
ten. Okleveles halászati mérnök diplomá-
ját 1973-ban szerezte Lengyelországban, 
az Olsztyni Mezőgazdasági és Műszaki 
Akadémia Belvízi Halászati és Vízvédelmi 
Karán. 1973–1975 között az Országos Ha-
lászati Felügyelőség ágazatfejlesztési mun-
katársa volt, majd 1975-ben a MÉM állo-
mányába került. 1992-től a FAO Európai 
Édesvízi Halászati Bizottságának (EIFAC) 
alelnöke volt, 1999-től pedig az FVM Va-
dászati és Halászati Főosztályának főosz-
tályvezetője. 

Számos ágazati eredmény köthető sze-
mélyéhez, például a halászatról szóló 
1977. évi 30. törvényerejű rendelet, vala-
mint a halászatról és a horgászatról szóló 
1997. évi XLI. törvény és végrehajtási ren-
deleteinek megalkotása, melyek évtize-
dekre meghatározták a halászati ágazat 
jogszabályi környezetét Nevéhez fűződik a 
Halászatfejlesztési Alap nemzeti támoga-
tási rendszerének kidolgozása és működ-
tetése, továbbá az uniós operatív progra-
mok (HOPE 2004–2006, HOP 2007–
2013) elindítása 2004-es uniós csatlakozá-
sunk után. Ő töltötte be elsőként – 2010-
ig – Magyarország halászati főigazgatói 
posztját az EU-ban, és rendszeresen képvi-
selte hazánkat a Külső-Belső Halászatpoli-

tikai Munkacsoport ülésein 
Brüsszelben. 

Egész pályáját az agrártár-
ca halászati szervezeti egysé-
geiben töltötte. Rövid minisz-
teri titkárságvezetői kitérőjét 
leszámítva, főként vezető 
(osztályvezető, főosztályveze-
tő) beosztásokban szolgálta az 
ágazatot, egészen nyugdíjba 
vonulásáig. Tudományos és is-
meretterjesztő írásai 1965 óta jelentek 
meg hazai és külföldi folyóiratokban. Több 
mint 300 tudományos közleményt, szak-
cikket, ismeretterjesztő írást és könyvrész-
letet publikált. Hat önálló, illetve társszer-
zőként jegyzett könyve (Magyarország 
halai, Halhatározó, Horgászvizsga, Horgá-
szati alapismeretek, Hal, Halászvizsga) 
közül halfaunisztikai munkája, a „Magyar-
ország halai – Biológiájuk és hasznosítá-
suk” c. nagymonográfia a legjelentősebb, 
melynek első kiadása 1989-ben jelent meg 
az Akadémiai Kiadónál, és további három 
magyar nyelvű és egy német kiadást is 
megélt. 

Nyelvtudását (angol, lengyel, spanyol, 
orosz) nemcsak a szakmai és a tudományos 
életben használta, hanem műfordítóként is 
tevékenykedett.

Hivatali munkája mellett a halászati 
ökonómia és a halfaunisztika területén 
végzett tudományos tevékenységet. A 
SZIE-n 2003-ban szerezte meg az állatte-
nyésztési tudományok doktora fokozatot 

(PhD). A Magyar Haltani 
Társaság alapító tagja és a 
társaság időszaki kiadvá-
nyának, a Pisces Hungarici 
társszerkesztője volt. A Ha-
lászat folyóirat szerkesztő-
bizottsági munkatársa volt 
1979 és 2010 között, és 
1991 és 2010 között – kerek 
20 esztendeig – a lap főszer-
kesztői feladatait is ellátta. 

Ez volt a leghosszabb főszerkesztői szolgá-
lat az 1899 óta fennálló lap történetében. 

Gyermekkorától magas szinten akvari-
zált. Legelső publikációja 16 éves korában 
jelent meg, akvarisztikai témakörben, a 
Búvár c. folyóiratban, Díszhal-hibridek 
címen. 

Idén március 15. alkalmából a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozata ki-
tüntetést vehette át, a korábbi Vidékfej-
lesztési Minisztérium Halászati Osztályá-
nak nyugalmazott főosztályvezetőjeként a 
hazai halgazdálkodási ágazat támogatási 
rendszerének kidolgozásában és működte-
tésében vállalt jelentős szerepe elismerése-
ként. 

Az Agrárminisztérium Dr. Pintér Ká-
rolyt a közszolgálat halottjának nyilvání-
totta. Temetésére 2021. december 7-én, 
12:00 órakor kerül sor a Budafoki Temető-
ben. 

Munkásságát és emlékét tisztelettel 
megőrizzük!

UDVARI ZSOLT

Elhunyt Dr. Pintér Károly (1949–2021)

Páratlan természeti kincs a Ráckevei-Duna
Megtisztítjuk és mélyítjük a folyót, rendbe hozzuk a partszakaszokat. A 
budapestiek és a környéken élők újra birtokba vehetik a Dunát és a Duna- 
partot, ígérte Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi ag-
glomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára azon a projektnyitó rendezvé-
nyen, amelyet Ráckevén rendeztek.
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Környezetvédelem

► mint 380 ezer lakójának mindennapjait 
érinti közvetlenül” – hangzott el.

„Ahogy minden városépítő munkánk-
nál, itt is együtt dolgozunk az érintett sze-
replőkkel: a budapesti kerületek és a kör-
nyező települések polgármestereivel. 
Ilyenkor nem érdekes a politikai hovatar-
tozás – csak az ügy számít – fogalmazott 
az államtitkár. – Baranyi Krisztina, Ferenc-
város baloldali polgármestere évek óta 
küzd azért, hogy a Dél-pesti Szennyvíz-
tisztítóból a tisztítatlan szenny víz ne zu-
bogjon a folyóba. Igaza van! Fontos, hogy 
megépült az a 7000 köbméteres záportá-
rozó, amelynek munkáit még Tarlós István 
indította meg. Ez a nagy esőzéseknél fel-
fogja a szennyezés egy részét. Baranyi 
Krisztinával és a főváros vezetésével is szí-
vesen folytatjuk a közös munkát, ahogyan 
együttműködünk a vízügyi szakma sze-
replőivel, a civil és környezetvédelmi szer-
vezetekkel, hatóságokkal, egyetemekkel és 
sportegyesületekkel is.”

Mindenképpen javítani kell  
a vízminőségen!
A fokozott algásodás és a túlburjánzó nö-
vényzet miatt a Ráckevei-Duna sok helyen 
elmocsarasodott, a nagy tápanyagterhelés 
miatt túl sok lett az iszap és túl sekély a víz. 
Így viszont nagyon kevés benne az oxigén, 
pedig anélkül nincs élet. Sok olyan szakasz 

van, ahol a vízfelület már nem is látható a 
növényzet miatt. A mellék- és holtágakba 
pedig inkább túlélőtúrákat érdemes szer-
vezni, semmint kirándulást.

Itt található Európa második legna-
gyobb úszólápja, amely majdnem 8 (!) mar-
gitszigetnyi területet borít. Az úszóláp kü-
lönleges képződmény: olyan, mint egy 
nádas, csak nem kapcsolódik a mederhez, 
hanem lebeg a vízen. Amellett, hogy szám-
talan állatnak és növénynek otthona, egy-
ben komplett víztisztító-berendezés is: ki-
vonja a szerves anyagot a vízből, és elraktá-
rozza azt, így tisztul a Duna vize. Egyedül-
álló természeti kincs, fontos, hogy vigyáz-
zunk rá.

A klímaváltozás miatt gyakran kialakuló 
villámzáporok idején gyakori, hogy a Dél- 
pesti Szennyvíztisztító Telep nem bírja a 
terhelést, kiönt, és a szennyvíz tisztítás 
nélkül ömlik a folyóba. Ez nemcsak orrfa-
csaró bűzzel jár, hanem elszennyezi az isza-
pot.

„A vízminőség javítása feltétel ahhoz, 
hogy a budapestiek és a környéken élők 
biztonságosan fürödhessenek a folyóban. A 
Ráckevei-Duna-ág vízszintje viszonylag ál-
landó, az áramlási sebessége alacsony – 
vagyis a vízminőséget leszámítva minden 
feltétel adott a strandoláshoz! Teljes körű 
tudományos felméréssel vágunk neki a 
munkának! Vizsgáljuk a meder állapotát, 

hidrológiai, kémiai, ökológiai vizsgálatokat 
folytatunk” – jelentette be Fürjes Balázs.

Öt dolgot terveznek
1. A felgyülemlett iszap kikotrását a teljes 
szakaszon, a Gubacsi hídtól egészen Tassig.

2. Iszapcsapda telepítését. 
3. A partfal rendbetételét a Kvassay-zsi-

lip és a Gubacsi híd között, hogy megelőz-
zék a folyó újraiszapolódását, és hogy köze-
lebb hozzuk a folyót az emberekhez. 

4. A Dél-pesti Szennyvíztisztító ügyének 
megoldását, hogy a telep semmilyen eset-
ben se terhelje a védett folyóág vizét, ne 
csordulhasson át belőle a szennyvíz és a 
szemét a Dunába. 

5. Fenntartható, környezetbarát, inno-
vatív vízgazdálkodási rendszert. Ennek ke-
retében speciális vizes élőhelyet (wetlan-
det) és természetes csapadékvíz-elvezető 
rendszert alakítanak ki a Duna-ág pesti ol-
dalán és a csepeli közpark területén.

„Céljaink egyszerűek: olyan tiszta legyen 
a Kis-Duna vize, hogy bárhol biztonságosan 
lehessen benne fürdeni, a kifogott hal 
egészséges legyen, a vízpartot könnyen 
meg lehessen közelíteni, a folyó mellett 
pedig mindenki kedvére tudjon kikapcso-
lódni: horgászni, sportolni, fürdeni, sétálni. 
És maradjon meg a páratlan természeti kör-
nyezet” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Fürjes Balázs Facebook

Teljes körű vízanalitika a vízi  
élőlények környezeti  
feltételeinek monitorozásához

A halak egészsége közvetlenül függ a vízminőségtől. Számos olyan kulcsfontosságú vízminőségi parameter van, 
amelyek közvetlenül befolyásolhatják a halak egészségét, egészséges növekedését, ezért ezen paraméterek fo-
lyamatos ellenőrzése elengedhetetlen. A HACH teljes körű vízanalitikai megoldásokat nyújt élő vizek online 
monitorozásához és terepi mérésekhez így például az alábbi paraméterekhez is:

● oldott oxigén,  ● nitrit/nitrát,
● pH,  ● lúgosság, 
● hőmérséklet,  ● savasság (pufferkapacitás),
● ammonium/ammonia,  ● szén-dioxid,
● foszfát,   ● vízkeménység.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP 2021–2027) 
keretében kb. 18,9 milliárd forint áll majd rendelkezésére a hazai halgazdálkodási ágazat 
fejlesztésére. Ennek keretén belül Önnek is lehetősége nyílik élővizeinek és tavainak élőmo-
nitorozásának fejlesztésére. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését keressen bennünket a lenti elérhetőségek egyikén: 
Hach Lange Kft.  ●  e-mail: info-hu@hach.com  ●  web: hu.hach.com  ●  Tel.: +36-1 225-7783


