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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Reális az esély a tógazdaságok beszántására?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az index.hu portálon megjelent „Beszánthatnak néhány halastavat idén, mert a kukorica jobban
fizet„ című cikk szerint sok halgazdaság számára elérkezett az utolsó nyár:

„Kritikus  a  hazai  halgazdaságok  helyzete:  se  víz,  se  jövedelem.  Alighanem  az  évszázad  egyik
legszárazabb telén vagyunk túl, és ez tovább mélyítette a tógazdaságok válságát.

„Az  urnát  megrendelhetjük  az  ezer  éves  magyar  halászat  számára”  –  mondta  lakonikusan  az
Indexnek Lévai  Ferenc,  a Magyar Akvakultúra és Halászati  Szakmaközi Szervezet szóvivője,  az
Aranyponty  Zrt.  tulajdonosa.  Elsősorban a  tógazdasági  haltermeléssel  foglalkozó  vállalkozások
vannak nagyon súlyos helyzetben, mivel a dunántúli cégek már tavaly is csak csökkentett, 60-70
százalékos kapacitással  tudtak működni  a vízhiány miatt.  A Tiszántúli  halgazdaságok valamivel
jobb helyzetben vannak a kiépített öntözőcsatorna hálózat jelentette vízpótlási lehetőségek miatt.

(…)

„Az idén azonban jó, ha a belföldi keresletet sikerül fedezni” – mondta az Indexnek Lévai Ferenc.
Ebben a vízhiány mellett az egekbe szökő takarmány-, energia-, alkatrész- és munkaerőköltségek is
közrejátszanak. Az orosz–ukrán háború miatt 130 ezer forintos tonnánkénti búza- és az azt közelítő
kukoricaárak  mellett  egyre  reménytelenebb,  hogy  az  ágazat  megtartsa  az  évi  6,5  kilogrammig
feltornászott lakossági halfogyasztást, mivel ha emiatt minden állattartó ágazatban emelkednek a
termelői és fogyasztói árak, vélhetően ismét a háttérbe szorul a halfogyasztás is. 

Emiatt érdemi, a költségeiket valóban reprezentáló áremelésre kevés esélyt látnak a haltermelők. 



 
(…)

Eddig a halászok tudomása szerint mintegy 1000 hektárnyi halastóval lett szegényebb a szomszéd
ország. Kukoricát ugyanis jóval kevesebb baj és kockázat mellett lehet termelni a tógazdaságok
tápanyagdús  talajain,  szemben  azzal,  hogy  3  éves  pénzügyi  és  munkabefektetést  igényel,  mire
piacra kerül egy kilogramm hal.

Márpedig a vízhiányos, kiszáradással fenyegetett tógazdaságok részéről egyre több felől hall ilyen
számításokat belföldről is Lévai Ferenc.”

 

Kérdezem Önt:

1. Reális az esély a tógazdaságok beszántására?
2. Milyen konkrét lépéseket tesz az agrárkormányzat a szektor megsegítésére?

 

Budapest, 2022. június 23.
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Dr. Vadai Ágnes
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