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Miniszteri el szó
„Halgazdálkodás és érdekképviselet Magyarországon” cím kiadványhoz

Kedves Olvasó!
 
„Annyi bizonyos, hogy a halászat a magyarságnál már si korban is valódi népfoglalkozás volt; (…) a hal s a
halászat mestersége családok, helységek neveib l szól; ott van a hal családok, vármegyék, városok czímerében;
ott van a halásznépség dalaiban; a halászság és nép közkelet példabeszédeiben is.” – írta Herman Ottó, az
utolsó magyar polihisztor, A magyar halászat könyve cím alapm vében. 130 év telt el ezen sorok
megszületése után, de ma is biztosan állíthatjuk, hogy a halászat, a halgazdálkodási ágazat szerves része a
magyar gazdasági és társadalmi életnek.
A halgazdálkodás komoly er forrást jelent, meghatározó nemzetgazdasági jelent séggel bír, valamint
hozzájárul a vidéki régiók stabilitásához és a fenntartható fejl déshez. Hazánk szerencsés helyzetben van, mivel
ideális földrajzi elhelyezkedése és kontinentális éghajlata kiválóan alkalmas a magas min ség haltermelésre.
Ez egy olyan adottság, melynek gazdag lehet ségeivel kötelességünk élni és szembe kell tudnunk nézni az
ágazat kihívásaival is.
Nélkülözhetetlenné vált a hazai halászatban és akvakultúrában a rendelkezésre álló gazdasági , és szellemi
kapacitások összefogása. Meg kell felelnünk a változó társadalmi és gazdasági környezetben a sokrét
fogyasztói és piaci feltételeknek. Mindezekhez szükség van egy olyan stabil érdekképviseleti szervezetre, mint
a 60 éves, a nevében és szervezetében többször átalakult, ma jogutódlással m köd Magyar Akvakultúra és
Halászati Szakmaközi Szervezet (MA HAL).
A MA HAL sokkal több, mint egy érdekképviseleti szervezet; hosszú távon segíti a hazai haltermelés
fenntarthatóságát, népszer síti a halfogyasztást, javítja Magyarország területén a hal termékpálya szerepl inek
versenyképességét, segíti az innovációt, a hazai graduális és posztgraduális halászati szakemberképzést és
érdekegyeztet fórumként m ködik. A MA HAL változatos tevékenységének köszönhet en ez a hiánypótló
kiadvány rendkívül színes és sokoldalú tartalommal bír. Miközben összegzi az elmúlt hat évtized munkáját,
betekintést ad a szervezet szakmai életébe, összefoglaló értékeléseket ad a szakmának, valamint közérthet
információkat a laikusoknak.
Amikor belelapozunk, megbizonyosodhatunk arról, hogy Herman Ottó szavaival élve „a társadalom minden
korban érezte a hal fontosságát”.

Kívánom, hogy ezzel a gondolattal vezérelve, érdekl déssel forgassák ezt az értékes kiadványt!

Dr. Fazekas Sándor
földm velésügyi miniszter
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Mérföldkövek a halászati érdekképviselet 60 évéb l

A magyar halászat múltja régi id kre nyúlik vissza, miként a hozzá kapcsolódó érdekvéd munka is. Ezt
reprezentálja az 1885 ben Budapest székhellyel megalakult Országos Halászati Egyesület. Jelen kiadványunkkal
mégis az utóbbi 60 évben tevékenyked halászati érdekvéd szervezetekr l adunk számot. A beszámolóban az
adott korszak kihívásaira adott válaszokat igyekszünk bemutatni. Bevezetésül álljon itt a kor érdekvédelmi
szervezeteinek átalakulásaihoz köt d változások sora:

 1957. február 19 én megalakul a Halászati Szövetkezetek Intéz Bizottsága. A következ kben az
intézmény változásait jól kifejezik az intézmény nevének változásai.

 1967. A szervezet új neve: Halászati Termel szövetkezetek Szövetsége.
 1989. december 20. Megalakul a Haltermel k Országos Szövetsége.
 2003. december 12. A Haltermel k Országos Szövetsége egyesül a Halászati Termék tanáccsal, és

létrejön a Haltermel k Országos Szövetsége, és Terméktanácsa.
 2010. szeptember 8 án újabb átalakulás következtében Magyar Haltermel k és Halászati Vízterület

hasznosítók Szövetsége jön létre.
A fenti kronológiai sor az 1957 ben alakult érdekvédelmi szervezet átalakulásait mutatja be.
A 60 év alatt a halászati ágazat létrehozott új érdekvédelmi szervezeteket is:

 1992. szeptember 25. megalakul a Halászati Terméktanács;
 2010. május 31. megalakul a Magyar Akvakultúra Szövetség;
 2016. december 16. megalakul a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet.

A halászati érdekvédelem f bb területei a következ k voltak: gazdasági érdekképviselet, szakmai érdekvédelem
és humánpolitika. Az érdekvédelem mindig is foglalkozott az adott korban jelentkez problémák feltárásával,
melyhez igyekezett megtalálni a megfelel megoldásokat. E szempontok alapján mutatunk be néhány
jelent sebb példát a 60 év történetéb l.
A második világháború után, 1957 ben megalakult érdekvédelmi szervezetet a természetes vizeken
halgazdálkodó szövetkezetek hozták létre. Els dleges feladatuknak a gazdálkodás jogbiztonságának
megteremtését tartották. Ezt segítette az 1961 évi XV számú rendelet, amely egységes szerkezetbe foglalta a
természetes vizek, és a mesterséges halastavak halászatával kapcsolatos jogi kérdéseket, egyben 20 évre
meghosszabbítva a lejárt halászati jog szerz déseit. Ez a jogi biztonság lehet séget adott az érdekvédelemnek,
hogy új technológiai elemek kutatását, és bevezetését támogassa az ágazatban. Így általánossá vált a ponty
hipofizálása, a mesterséges halszaporítás, amelyhez köthet en ivadék el nevel tavak épültek. E lehet ségek
megteremtették a Dinnyési Tógazdaság megépítésének feltételét 1961 ben. Ez a telep 1963 ban kiegészült az
els korszer halkeltet vel, ahol 1967 ben, hazánkban el ször sikerült a növényev halak mesterséges
szaporítása. Ez az intézmény lehet vé tette a tagszervezetek biztonságos ivadék ellátását.
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A szakmai érdekvédelmi munka segítésére a szövetség több szakbizottságot hozott létre, amelyek a
gazdálkodás segítése mellett a szakmai képzés és továbbképzés fórumai voltak. A humánpolitika alapelve a jól
képzett, anyagilag megfelel en érdekelt halászok alkalmazása volt, nem figyelmen kívül hagyva a társadalom
elvárásait is. E célokat els sorban a megfelel képzéssel és utóképzéssel kívánta az érdekképviselet
megvalósítani. Megjegyzend ugyanakkor, hogy az érdekképviselet megalakulásának idején még családi
dinasztiák is dolgoztak az ágazatban, így a tudás apáról fiúra szállt. A speciális szakma miatt igen fontos, hogy a
gyakorlati készség és a tudás azonos szintre kerüljön. Ezzel a módszerrel a leend halász megismerte a vizeket,
a halak szokásait, a halász eszközök készítését, és a halfogás módjait. Ez a hagyomány az 1980 85 ös évekre
sajnos megváltozott, így az érdekképviseletnek kellett felvállalnia, és a lehet séget megteremtenie a
feln ttképzés megszervezésére, amit téli, bentlakásos tanfolyamokon meg is valósított. 1963 tól ezt a munkát
segítette a tatai Jávorka Sándor Szakmunkásképz Iskola, ahol a szakmunkás képzés mellett ifjúsági, és feln tt
speciális tanfolyamokat szervezett az érdekképviselet.
A halgazdálkodás érdekképviseletének elmúlt hatvan év alatti szervezeti fejl dése az alábbiakban foglalható
össze:

1972 t l 2010 ig
 a szövetségi vezetés 1972 t l lehet séget teremtett a halászati ágazattal rendelkez mez gazdasági

szövetkezetek belépésére, ezzel megjelenik a tógazdaságok érdek képviselete is;

 1989 ben a szövetség alapszabályát úgy módosítja, hogy az ország területén bármely gazdasági
társaság, vagy bármely személy, aki halászattal foglalkozik, tagja lehessen az érdekvédelmi
szervezetnek;

 1990 – 92. f kérdése a privatizáció volt. Így szükségszer en a legnagyobb változások a rendszerváltás
után következtek be. Az érdekképviseleti szervezet f feladatát a következ képpen határozta meg: „Az
érdekképviselet sajátos eszközeivel a szakmai befektet ket kell támogatni.”

 1992 ben a Halászati Terméktanács megalakításával az érdekvédelem lehet séget kap a piac
szabályozására is;

 1995 ben a magyar ponty fajták min sítése érdekében megalakulnak a szövetség szervezésében a
pontytenyészt szervezetek.

 2000. februárban jelent meg a Halászati Lapok els lapszáma, amely a tagok jobb tájékoztatását
szolgálja;

 2004 ben a halértékesítés mintegy 15 20 százaléka az áruház láncokon keresztül bonyolódik. A
szövetség 5 bizottságot hoz létre az érdekképviseleti munka javítására.
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2010 t l napjainkig

 2010. május 31 én 11 gazdasági szervezet és 3 kutatási és oktatási intézmény részvételével, szarvasi
központtal megalakul a Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ), amelyik az ágazati innováció
meger sítését t zte ki alapvet célként. Ennek érdekében a tagok érdekképviseletének ellátása
mellett szakmai rendezvényeket szervez, és szakmai kiadványokat jelentet meg, illetve hazai és
nemzetközi akvakultúra fejlesztési projektekben vesz részt.

 A MAHAL 2010. szeptember 8 i tisztségvisel i választása nemcsak új nevet (Magyar Haltermel k és
Halászati Vízhasznosítók Szövetsége), hanem új vezetést és új stratégiát is jelentett. Az új program
kiemelt pontjai a következ k voltak: (1) Kapjon nagyobb hangsúlyt a természetes vízi halászat
képviselete; (2) Újra nyerjen támogatást a környezetgazdálkodási program; (3) Er södjön meg az
ágazati marketing tevékenység; (4) Olyan nyereség megteremtése a cél, amely biztosítékot teremt a
fejlesztési források öner részére; (5) Mindez a halászat érdekében végzett érdekképviseleti munka
nem jelenti azt, hogy ne támogassa a szövetség a rekreációs és horgászati ágazatot, amely részére
továbbra is biztosítani kell a kihelyezési anyagot.

 Októberben tartotta els közös ülését a két halászati érdekképviseleti szervezet elnöksége, a MAHAL,
és a MASZ.

 A hazai és Európai Uniós törvények változásait, a piacszabályozás növekv igényét, egyéb gazdasági,
társadalmi és externális körülményeket figyelembe véve, a két érdekképviseleti szervezetnél felmerült
a két érdekképviseleti szervezet egyesülésének lehet sége.Személyi változások történtek a MAHAL
vezetésében. Megalakul a Dinnyési Tógazdasági Kft.

 2014 ben új ügyvezet igazgató kerül a MAHAL élére, a szövetség új székházba költözik. Megváltozik a
halastavak helyzete az új földtulajdonjogi törvény szabályozása szerint. Megújul az azonos
érdekeltség tagokat összefogó tagozati rendszer. Együttm ködési megállapodás jött létre a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a MAHAL között.

 2015 ben a földm velésügyi miniszter, és a MAHAL elnöke stratégiai partnerségi megállapodást ír alá.
A szövetség érdekképviselet tárgyalásokat indított az ÁFA csökkentése érdekében A tisztújító
közgy lés kiemelt feladatként határozta meg a szakmaközi szervezet létrehozását, és a küls
kapcsolatok er sítését.

 2016. december 16. megalakul a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA HAL),
amely szervezetet a f városi törvényszék 2017. június 12 én bejegyzett. A törvény adta lehet ségekkel
élve új irányok nyílnak meg az ágazati érdekképviselet el tt.
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A hazai akvakultúrára jellemz f bb adatok

Napjainkban a magyar akvakultúra ágazat magába foglalja a tógazdaságokban és az intenzív üzemekben
történ haltermelést, valamint a halfeldolgozást. Az ágazat nemzetgazdasági súlyának megítélésekor az egyik
leggyakrabban használt mutató a kibocsátáshoz, illetve a GDP hez való hozzájárulás. A hazai halgazdálkodás
relatíve kisméret ágazata a magyar agrárszektornak. Az étkezési célú haltermelés értéke 2015. évben 7,96
milliárd Ft/év volt, így az ágazat, illetve az étkezési haltermelés mindössze 0,003 százalékkal járult hozzá a
nemzetgazdasági GDP hez.
Ha a hazai állattenyésztési ágazatok által el alított árualap értékéhez viszonyítunk, akkor az étkezési célú
haltermelés hozzájárulása már mintegy 1,5 százalék. Amennyiben a halászati ágazat bruttó termelési értékét
viszonyítjuk a hazai állattenyésztési ágazatok bruttó kibocsátásához az arány kicsit magasabb, ami 1,67 százalék
volt 2016 ban. Az ágazat jelent sége jóval túlmutat a termelésre jellemz statisztikai számokon, hiszen a
tógazdálkodás több olyan gazdaságilag és társadalmilag fontos tevékenységet is magában foglal, amelyik nem
köt dik közvetlenül a haltermeléshez. Ezek közül kiemelhet az ökológiai szolgáltatás, ami fajlagosan a
legmagasabb a hazai mez gazdasági ágazatok között.

A hazai akvakultúra meghatározó termelési bázisát a halastavak adják, amelyek üzemel területe 2004 és 2015
között átlagosan 24.161 hektár volt. Az étkezési célú haltermelés ugyanezen id szak alatt évente átlagosan
15.100 tonna volt. A halas tavi haltermelés évenkénti változásai els sorban az id járási körülményekt l
függenek. A hazai halellátáshoz hozzájárulnak a természetes vízi fogások, amelyek 2016. január 1. t l
horgászfogást jelentenek.

A halászatilag hasznosított
természetes vízterület
mintegy 140 113 hektár és
146 148 hektár között
változott 2004 és 2015 között,
amelyr l származó halfogás
évente átlagosan 7.250 tonna
volt. Az ábrán látható, hogy
2015 ben az összes étkezési
célú haltermelés 64 százaléka
tógazdaságokból, 36 százaléka
természetes vizekb l és
víztározókból származott, mint
horgászzsákmány.
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A hazai akvakultúrában a tógazdasági halhús termelés mellett egyre növekv fontosságú a termálvizek
hasznosításán alapuló intenzív haltermelés. Meghatározó azonban a halas tavi termelés, amely az összes
akvakultúra termelés 82,4 százaléka volt 2015 ben. Étkezési haltermelésünk (extenzív és intenzív) mennyisége
2015 ben 17 336 tonna volt.

A halas tavi termelés sajátossága,
hogy az ország egyes térségeiben
jellemz gazdálkodási tevékenység,
míg másutt szinte teljesen hiányzik. A
tógazdasági haltermelésnek mintegy
80 százalékát hosszú évek óta
ugyanaz a három régió, az Észak
Alföld, a Dél Dunántúl és a Dél Alföld
adja. Az össztermelést (bruttó
termelés) tekintve a hazai
haltermelés gerincét a ponty adja
közel 15 ezer tonnával. A klasszikus
polikultúrás extenzív halas tavi

rendszerben el állított halak termelési
mennyiségek alapján a pontyot követi a
fehér és a pettyes busa, illetve ezek
hibridjei (2,5 ezer tonna), majd az amur
(839 tonna), harcsa (224 tonna).

A tógazdasági haltermelés, valamint az
intenzív üzemi haltermelés halfajok, illetve
f bb halfajcsoportok szerinti megoszlását a
két kördiagrammutatja be.
Intenzív haltermel üzemek a haltermelés
17,6 százalékát adták 2015 ben, melyb l a
legnagyobb mennyiségben afrikai harcsát
(3,3 ezer tonna) termelnek, ezt követik a
tokfélék (279 tonna) és pisztrángfélék (61 tonna).
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Az akvakultúra termékek exportérték 2016 ban megközelítette a 8,4 milliárd forintot (beleértve a reexport is),
az importérték pedig a 30 milliárd forintot. Exportban az él hal a legfontosabb termék, és ez az egyetlen, az
akvakultúra termékek körébe tartozó termékcsoportok közül, amelynek külkereskedelmi forgalma minden
évben többlettel zárt. Az él hal kivitel 2010 ig 1 2 ezer tonna volt, 2016 ban azonban meghaladta a 7 ezer
tonnát. Az él hal importja kisebb jelent séggel bír, mennyisége 2016 ban csak 1,6 ezer tonnát tett ki. Az
él hal külkereskedelem pozitív egyenlegét els sorban a ponty és az egyéb él halak (busa, harcsa) exportja
biztosítja évr l évre.
A friss/h tött hal behozatala 2016 ban meghaladta az 1 500 tonnát Ezzel szemben az exportja mindössze 760
tonna volt. A friss/h tött/fagyasztott halfilé évr l évre a halászati és akvakultúra termékek importértékének
hozzávet legesen az
egynegyedét (7,5 milliárd Ft)
tette ki. A behozott mennyiség
évr l évre 5 6 ezer tonna
közötti, míg a kivitt mennyiség
2015 és 2016 között az
exportérték ötödét (1,7
milliárd Ft) tette ki. Az
elkészített vagy konzervált
hal, kaviár, rák és más
gerinctelen víziállat a halászati
és akvakultúra termékek
import értékének 42
százalékát (12,6 milliárd Ft)
fedte le 2016 ban.

F bb haltermékek magyarországi kivitelének alakulása 2016 ban

Az elmúlt 15 évben Magyarországon az édesvízi halellátás kiegyenlítetté vált. Ebben nagy szerepet játszanak a
halértékesítésben egyre fontosabb szerepet játszó kereskedelmi láncok, hiszen egész évben kínálják a halat és
az egyéb haltermékeket. A megtermelt étkezési hal mintegy 30 százaléka azonban továbbra is karácsonykor
kerül a piacra. A haltermel üzemek fontos szerepet játszanak egyes vidéki régiók gazdaságában, illetve a
vidéken él k foglalkoztatásában, különösen, ha figyelembe vesszük az akvakultúra egyre növekv fontosságát a
különböz szolgáltatások területén. A tógazdasági és intenzív üzemekben a foglalkoztatottak létszáma 2016
ban 2092 f volt, ebb l 1452 f teljes munkaid ben, 640 f részmunkaid ben foglalkozott halászattal. Alkalmi
foglalkoztatásban összesen közel 22 ezer munkanap foglalkoztak halászati tevékenységgel.
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Az akvakultúra f bb funkciói

A tengeri és édesvízi halászat az emberiség történetével egykorú si foglalkozásunk, mely az elmúlt
évszázadokban jelent sfejl désen ment keresztül és mára elérte a fenntarthatóság határait. Ezzel
párhuzamosan a haltenyésztés is fejl dött, els ként a tógazdasági, majd kés bb az intenzív módszerek.
Napjainkban a halak tenyésztésén túl más vízi él lények (növények, gerincesek és gerinctelenek) szabályozott,
gazdasági célzattal épült rendszerekben történ nevelése és kereskedelmi forgalmazás is széles körben
elterjedt, aminek a gy jt neve akvakultúra. Ez lehet édesvízi és tengeri. A fentiek értelmében az akvakultúrába
tartozik a hazánkban kiemelked jelent séggel bíró tógazdasági haltenyésztés, valamint a lendületesen fejl d
intenzív haltermelés is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az akvakultúrának termelési funkciója mellett más
társadalmilag hasznos funkciója is van, amelyeket röviden az alábbiakban ismertetünk.

Termelés: az akvakultúra rendszerekben (tógazdasági vagy intenzív haltermelési infrastruktúrában), piaci
célzattal folytatott, gazdasági eredményt megcélzó, tudatos hal el állítási tevékenység. A termelésbe bevont
halfajokat a környezeti (infrastrukturális) adottságok, a tenyésztési méretet a piaci igények és a termelési
lehet ségek határozzák meg (lásd: részüzem vagy teljes üzem tógazdaságok).

Természetvédelem és környezetvédelem: az akvakultúra rendszerek (els sorban a tógazdasági haltenyésztés)
közvetlenül és közvetve is hatnak a környezetre. Az akvakultúra rendszerek speciális mikroklímát alakítanak ki,
melyek pozitívan befolyásolják a környezetük flóra és fauna összetételét. Az akvakultúra rendszerek kiemelten
járulnak hozzá a környezetük gerinces él világának fennmaradásában, a hal, mint prédaszervezet által. Emellett
a halastavak fontos szerepet töltenek be a vízbázis min ségének javításában.

Vízgazdálkodás: az akvakultúra rendszerek komoly szerepet töltenek be hazánk vízkészlet gazdálkodásában,
mivel a halastavak jelent s mennyiség vizet tárolnak és használnak fel gazdaságos haltermelési
tevékenységükhöz. Szükség esetén hozzájárulnak az öntöz víz szükséglet kielégítéséhez és pótlásához, továbbá
a termelési infrastruktúra vízkormányzási létesítményei is többcélú feladatokat látnak el (pl. szükség esetén a
folyóvízi áradások levezetéséhez igénybe vehet k).

Gazdasági hatás: az akvakultúra rendszerekben el állított hal számos járulékos gazdasági tevékenység alapjait
jelenti. A feldolgozó szektor, a speciálisan halfeldolgozásra szakosodott termelési egységek input alapanyaga a
hazánkban megtermelt édesvízi hal. Emellett a halászati infrastruktúra olyan ipari szegmensek fejl dését is
el segíti, mint például az energetika, textil ipar.
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Társadalmi hatás: az akvakultúra rendszerekben el állított termékek egészségvéd hatása jól ismert. Az
egészségesen táplálkozó (több halat fogyasztó) társadalom kisebb terhet ró az ország egészségügyi
rendszerére. A megtermelt hal rekreációs célú telepítése a szabadid eltöltéshez és a tartalmas
kikapcsolódáshoz járul hozzá (horgászat). Fontos az akvakultúrának a vidéki régiókban él k foglalkoztatására,
illetve a vidéki élet min ségére gyakorolt pozitív hatása is. Nem elhanyagolhatók olyan hatások sem, mint a
tájképalakítás, a hagyományok, és a vidéki kultúra értékeinek meg rzése.
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Tógazdálkodás
A hazai és a kelet európai országok tógazdasági haltenyésztése között igen sok hasonlóság van. A
tógazdálkodást egymástól tanultuk korábban is és most is. Egy egy ország persze id nként megel zte a
többieket egy témában, de kés bb más témában ezek tanulhattak a többiekt l. Mi magyarok a kezdetekor a
németekt l és csehekt l tanultuk el a pontytenyésztést. A pontyszaporítás nagyüzemi technológiáját viszont
kétségtelenül k, és a többiek – az egész világ – t lünk tanulták.
A hatvanas években azután jött egy újabb nagy változás, a polikultúra, amit részben közvetlenül Kínától,
részben pedig szovjet haltenyészt kt l tanultunk. Ezt a technológiát javítgattuk, kutatgattuk, fejlesztettük mi is,
mint a többi KGST ország, és a hazai tógazdálkodás során alkalmazott technológiák javarészt ma is a
hagyományos módszereken alapulnak. A polikultúrás kihelyezések biológiai optimuma és piaci optimuma pár
évtizede még közel álltak egymáshoz. Ma a két busafaj árának drasztikus csökkenése miatt a fenti optimumok
nagyon eltávolodtak egymástól. Ma a busát els sorban a vízmin ségre gyakorolt kedvez hatása miatt
termeljük a tavakban. 
A termelés volumene a tógazdálkodásban nagyságrendileg azonos a negyedszázaddal ezel ttinek. Tudnánk
vajon több pontyot termelni? Valószín leg igen. Az igazi limitáló tényez azonban a piac. Tudomásul kell
vennünk, hogy a Nyugat Európába men él hal exportunkat pontyból nem tudjuk növelni. Szerencse, hogy
Lengyelország és Románia még egyel re megfelel felvev helye a magyar pontynak.
Nagyon örvendetes viszont, hogy ragadozó halak termelésével sikerült el relépnünk. „A tógazdaságokban
termelt ragadozó halak (csuka, harcsa, fogassüll ) lehalászott mennyisége 2016 ban 55,8 százalékkal
növekedett (362,3 tonnáról 565 tonnára) az el z évhez képest, a csuka lehalászása 165 százalékkal, a
fogassüll é 43,1 százalékkal, a harcsáé pedig 28,2 százalékkal emelkedett”. A termelés növekedése a kedvez
piac mellett a ragadozó halak tenyésztéséhez kapcsolódó kutatásoknak is köszönhet . Remélhet leg a
közeljöv ben a magyar édesvízi ragadozó hal termelési technológiák és szelektált fajták hozzásegítik az
ágazatot ahhoz, hogy ezen halfajok termelésében a régió vezet i lehessünk.
Tógazdálkodásunknak van egy olyan jellemz je, amivel er sen eltérünk a környez országok tógazdasági
gyakorlatától. Ez sajátosság a ponty tájfajtáink nagy számából adódik. A cseheknek, németeknek, románoknak
is voltak és vannak saját fajtáik épp úgy, mint az oroszoknak és sok ázsiai országnak, azonban annyi államilag
elismert fajta (csaknem 30) sehol sincs, mint nálunk. Azt, hogy termelési mutatókban ezek a fajtáink mennyire
térnek el egymástól, elfogulatlan és tudományosan megalapozott fajtamin sít teszteknek kell eldönteniük épp
úgy, ahogyan az akár egy búzafajtánál is történik. A kiváló fajtákat viszont keresik a világban. Példaként
említhet , hogy távolabbi országokba (Irán, Mexikó, Üzbegisztán, Vietnam) exportált ponty ivadékainkkal a
fogadó országok nagyon elégedettek. Magyarország évtizedek óta „nagyhatalomnak” tekinthet a világ
pontytenyésztésében és fontos, hogy ezt a pozíciót továbbra is meg rizzük.
A klímaváltozás által (is) kikényszerített energia , és víztakarékos tógazdasági haltenyésztés a környezeti és
természeti értékeink meg rzésében is nagyon fontos szerepet játszik, és még fontosabb lesz a jöv ben.
Van és lesz jöv je a tógazdálkodásnak!
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Intenzív haltermelés
Az akvakultúra ágazat világszinten 6,6 százalékos ütemben növekedik, míg Európában tíz éve stagnálás
tapasztalható. Az EU az akvakultúra termékek piacán nettó import rként jelenik meg, az EU ban elfogyasztott
halászati termékek közel 60% a nem az EU tagországaiban termel dik. Ezen tények ellenére a kereslet adott: az
akvakultúra ágazati termékek jelenleg az európai hal , puhatest és rákfogyasztás 25 százalékát képviselik,
amely arány a jöv ben várhatóan növekedni fog. Az import függ ség csökkentésének egyik lehet sége az
intenzív haltermelés haltenyésztés volumenének növelése.
Az intenzív haltermelés (más néven precíziós vagy iparszer haltenyésztés) csírái a 19. század végéig nyúlnak
vissza. Ekkor a szivárványos pisztráng tenyésztését próbálták az Egyesült Államokban és Németországban
ellen rizhet technológiává fejleszteni, majd ezt követ en Japánban, az 1930 as években, tengeri fajokkal (pl.
sárgafarkú makréla) kísérleteztek, de a próbálkozások kudarcot vallottak.
Az intenzív haltermelés a II. világháborút követ en indult fejl désnek. F bb jellemz i, hogy különböz méret ,
és mélység halnevel egységekben (pl. kádak, medencék, ketrecek stb.), különböz fajú és korosztályú halat
nevelnek, a piaci szükségletek szerinti mérettartományig, közel vagy teljesen ellen rzött körülmények között. A
kezdeti próbálkozások kevés sikerrel jártak, mivel a technológia több hiányossággal is bírt. Az intenzív
haltermelés létjogosultságát két
tényez befolyásolta markánsan:

1) A piaci szükséglet, mely
igényelte az ellen rzött
körülmények között tenyésztett,
azonos húsmin ség piaci
alapanyag el állítását.
2) Rendelkezésre álltak azok a
technikai technológiai elemek,
amelyek már alkalmassá tették a
meglév rendszereket az intenzív
halnevelésre. Ez magába foglalta
többek között a takarmányok
kifejlesztését, halbetegségek és
stressz faktorok kezelését és a
haltartó egységek rohamos,
m szaki fejl dését.
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Az intenzív haltermelési rendszerekre általánosan elmondhatók a következ jellemz k:
 kis helyigény,
 mesterséges takarmányozás,
 nagy telepítési és tartási hals r ség,
 a termelés minden lépésének ellen rzöttsége.

Az intenzív haltermelési rendszereket a termelési volumen alapján kategorizálni lehetséges:
 fél intenzív haltermelési rendszerek (átmenet tavi halgazdálkodás és a valós intenzív rendszerek

között), ahol köbméterenként maximálisan 1 20 kg halat lehet megtermelni,
 intenzív haltermelési rendszerek, ahol 20 100 kg hal tartható maximálisan egy köbméter vízben,
 szuper intenzív haltermelési rendszerek, ahol a megtermelt hal mennyisége meghaladja a 100 kg ot

köbméterenként.
Az intenzív haltermelési rendszerek legnépszer bb megoldásai jelenleg az alábbiak:

 recirkulációs (vízvisszaforgató) rendszerek (a szaksajtóban RAS rendszerek néven található meg a
kifejezés, ami a „Recirculating Aquaculture Systems” angol elnevezés rövidítése),

 átfolyó vizes rendszerek,
 ketreces haltartó rendszerek.

Az intenzív haltermelés megítéléshez szükséges, ha tisztában vagyunk el nyeivel és hátrányaival egyaránt.
El nyei:

 kisebb vízfelhasználás egységnyi halmennyiség el állításához, ami a RAS rendszerek el nye az átfolyó
vizes rendszerekkel szemben,

 kisebb terület igény, ami a halastavakkal szembeni jelent s el ny,
 vízmin ség (h mérséklet, oxigén telítettség stb.) folyamatos kontrolálhatósága, kisebb lehalászási

költség, ami a halas tavi gazdálkodáshoz viszonyítva el ny.

Innovatív haltermelési technológiák
A hazai akvakultúra versenyképességének növeléséhez elengedhetetlenül szükséges innováció három alapvet
eleme rendelkezésre áll, hiszen van egy innovatív vállalkozói kör, vannak K+F eredmények, illetve a Halászati
Operatív Program és hazai projekt lehet ségek révén a finanszírozás is megoldható. A hazai halgazdálkodásban
jó hagyományai vannak új haltermelési rendszerek és technológiák kidolgozásának úgy a tógazdálkodás, mint
az intenzív medencés haltermelés területén.
A tógazdálkodás fejlesztése területén nagy kihívás, hogyan lehet meg rizni a halastavakat, mint értékes vizes
él helyeket úgy, hogy közben továbbra is hozzájáruljanak a termelés és a foglalkoztatás növeléséhez. A
megoldás a halastó és intenzív haltermel egység (kis tó, medence, ketrec) m ködtetésének kombinációja,
vagyis Kombinált Intenzív Extenzív (KIE) rendszer alkalmazása. A Jászkiséri Halas Kft. nél üzemi körülmények
között gazdaságosan alkalmazzák a „tó a tóban” rendszert. Az intenzív egységben (úszó medence) értékes
fajokat nevelnek (pl. hibrid csíkos sügér), míg az elfolyó víz tisztítását végz extenzív halastóban a hagyományos
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tavi polikultúrát alkalmazzák. Másik példa a KIE rendszer üzemi körülmények között történ alkalmazására az
Aranyponty Zrt. rétimajori telepén m ködtetett „ketrec a tóban” rendszer, amelyikben a szürke harcsa intenzív
nevelését tógazdasági halfajok, közöttük lapátorrú tok termelésével kombinálják. A rendszer m ködésének
hatékonyságát szolgálják olyan innovatív eljárások is, mint a napenergia hasznosítása, illetve az iszap
feldolgozását el segít mikroorganizmusok alkalmazása. A KIE rendszerek egy másik típusa a kisméret
intenzíven hasznosított, illetve nagyméret extenzív tavak vízkörének összekapcsolása („tavi recirk”), amelyik
biztosítja a víz és tápanyag recirkulációját, ezzel a víztakarékosságot és a tápanyagok minél teljesebb
hasznosítását.
Európai szinten is példaérték ek a tógazdálkodás területén folyó sajátságos innováció multifunkcionális
tógazdálkodás fejlesztésében elért magyar eredmények, amelyek els sorban az Aranyponty Zrt.
tevékenységéhez köt dnek. A gazdaság rétimajori telepén az ökológiai szemlélet tógazdasági haltermelés
mellett a halastavak ökoszisztéma és turisztikai (pl. horgászati) szolgáltatásokat is biztosítanak, de célirányosan
fejlesztett létesítményrendszer áll az idelátogatók rendelkezésre, amely többek között panziót, éttermet,
wellness központot, nyári tábort, és múzeumot foglal magában. A multifunkcionális tógazdálkodás
fejlesztésének területén említésre méltó az akasztói ÖKO 2000 Kft. tevékenysége is. Az extenzív halastavak,
illetve épített „wetland” ek jól alkalmazhatók intenzív haltermel telepek elfolyó vizének kezelésére is, amely
során a vízben lév „hulladék” tápanyagok újra hasznosíthatók különböz vízi él lények (pl. halak, rákok, vízi
növények) nevelésére, amellyel minimalizálható a természeti környezet terhelése. Ez az innovatív elfolyó víz
kezelési eljárás segíti az intenzív haltermelés fenntartható fejlesztését, amely önmagában is több innovatív
elemet tartalmaz. A hazánkban b ségesen rendelkezésre álló és viszonylag olcsón kitermelhet
termálvízforrások jó lehet séget kínálnak az intenzív melegvizes haltermelésre, illetve trópusi fajok termelésbe
vonására.

A hatékony és környezetbarát termálvíz hasznosítás azonban innovatív megoldásokat tesz szükségessé. Jó
példa erre a Szarvas Fish Kft. afrikai harcsa nevel telepe Tukán, ahol a komplex rendszer és az alkalmazott
technológia több innovációs elemet tartalmaz, többek között az elfolyó víz halastavakban és épített „wetland”
en történ kezelését. A rendszer jó példája az édesvízi Integrált Multitrofikus Akvakultúrának (IMTA) is,
amelynek minél szélesebb kör alkalmazását EU s más nemzetközi programok is szorgalmazzák. Figyelemre
méltó a Hoitsy& Rieger Kft. nek a hidegvízi haltermelés, nevezetesen a pisztrángtermelés fenntarthatóságának
növelésére irányuló innovációs munkája, amely a medencék vizének részleges visszaforgatását és tisztítását,
illetve az elfolyó víz „wetland” en történ kezelését foglalja magában.Kihasználatlan potenciál mutatkozik a
bányászati tevékenység során visszamaradt kavics , és agyagbánya tavak hasznosításában. Ezen víztestek
vízmin sége változó, de átgondolt termeléstechnológiával, az innovatív módszerek alkalmazásával jó termelési
eredményeket lehet elérni. Erre példa a Halinno Kft. tevékenysége, amely vállalkozás a szigetszentmiklósi
kavicsbánya tavain ketreces haltartási technológiával ezer tonna hal nevelését, és tárolását képes kivitelezni.
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A tenyész anyag el állítás kiinduló infrastruktúrája a keltet ház. Ennek technikai technológiai megoldásainak
megújítása az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult. A Szabolcsi Halászati Kft. felismerve az új technikákban
rejl lehet séget, kialakított egy, a modern kor igényeinek megfelel keltet házat: a) az energia igényt
megújuló energia felhasználásával optimalizálta (víz és légtér h tés/f tés); b) az emberi munkaer igényét is
racionalizálta, illetve könnyítette új technológiák (pl. vízáramlás mér k) és technikák (pl. ergonómiai szempontú
berendezés elhelyezés) bevezetése révén.
Az édesvízi akvakultúra innovációjára irányuló magyarországi törekvések összhangban vannak az Európai Unió
Kék Gazdasága fejlesztésének programjával, s ez a munka nemzetközileg is elismert. Alapvet fontosságú
azonban az innovációs munka folytatása, illetve annak b vítése, továbbá az eredmények minél szélesebb kör
alkalmazásának az el segítése.
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Akvakultúra és a természetesvízi halgazdálkodás

A természetesvízi halgazdálkodás hazánkban évtizedekig a halászati és horgászati hasznosítás kett sségét
mutatta, több területen e két haszonvételi forma egymás mellett, párhuzamosan volt jelen. A hasznosítás során
kifogott halmennyiség kompenzálására jellemz en csak a rendszeres, halgazdálkodási tervben is el írt
halkihelyezés, telepítés szolgált, amely els sorban a hazai viszonylatban legnépszer bb pontyra, valamint az
értékes, telepítéssel hatékonyan meger síthet állományú ragadozókra korlátozódott. A 2013. szeptember 1
jén hatályba lép új ágazati törvény rendelkezései újra szabályozták a halgazdálkodást. A hangsúly a megújulni
képes halállomány és él helyének megóvására és fejlesztésére összpontosult, amivel hosszú távon így
biztosítható a fenntartható horgászcélú hasznosítás. E szemléletben felértékel dnek az shonos halfajok,
különösen a megfelel ívóhelyekkel rendelkez vízterületeken természetes szaporodás útján fennmaradó
állományok, amelyeket telepítéssel nem kell – sokszor nem is lehetne – fenntartani. Jelen hasznosítási
rendszerben prioritássá vált a rekreációs tevékenységként széles társadalmi réteget érint horgászat, a
kereskedelmi célú halászat pedig visszaszorult, majd 2016 tól a természetes vizeken meg is sz nt. A nem
shonos, inváziós fajok kifogását célzó ökológia célú, szelektív halászat természetes vizeinken továbbra is

engedélyezett, miközben a halászati hagyományok ápolását, fennmaradást a rekreációs célú (kisszerszámos)
halászat mellett a 2017 t l bevezetett bemutatási célú halászat is szolgálja.

A természetes vízi halgazdálkodás átalakulását jól mutatja az is, hogy míg 2015 ig a nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületeknek még csak mintegy 18 23% át (25 33 ezer hektárt) hasznosították
horgászszervezetek, a 2015. év végén lejáró haszonbérleti szerz dések és az új ágazati törvényhez igazodó
haszonbérbe adás révén napjainkra szinte minden természetes vízterület horgászkezelésbe került. 2015 ben
2253 db, 144 214 hektár terület nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folyt hasznosítás.

2013 ban a természetes vízi halfogások 66% át horgászok zsákmánya adta, azaz a fogás harmadát még a
halászzsákmány tette ki. 2014 ben az összes halfogásban már 93,8% arányt képviselt a horgászok zsákmánya.
Mára a horgászfogások részesedése eléri a 98,96% értéket. A kereskedelmi és ökológiai célú, szelektív
halászattal kifogott hal csupán 0,68% kal, a rekreációs halászok zsákmánya pedig mindössze 0,36% kal
képviseltette magát a 2015. évi fogásokban.

Az említett változások a horgászok létszámának gyarapodásában is tetten érhet k: a korábbi 360 000 körüli
regisztrált horgászlétszám 2016 ban meghaladta a 400 000 f t, ami meghatározó mértékben a turista állami
horgászjegy megjelenésének köszönhet . Összességben elmondható, hogy napjainkra a hazai természetes vízi
halgazdálkodás meghatározó hasznosítási formájává a horgászat vált, melyet a halászat szelekciós,
állományszabályozó és bemutató formában egészít ki. A hagyomány rz kisszerszámos halászat jelképes
szinten gazdagítja a halfogás módszereit.
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Hazánkban a természetes vízi halgazdálkodás és az akvakultúra egyaránt fontos szerepet játszik a lakosság
halellátásában. A fogyasztásra kerül saját termelés hal mintegy 40 % a természetes vizekb l, 60% a
akvakultúrából származik.

Fontos kapcsolat az akvakultúra és a természetes vízi halgazdálkodás között az, hogy a természetes víztestek
népesítéséhez szükséges halfajok jelent s részét tógazdaságokban megtermelt halállomány biztosítja. E munka
során fontos szempont a biodiverzitás fenntartása shonos fajok ésszer telepítésével (pl. keszegfélék, sügér,
széles kárász, kecsege), illetve az invazív fajok visszaszorítása shonos ragadozókkal (pl. csuka, fogassüll ,
harcsa, balin).

A természetes vízi halgazdálkodást és az akvakultúrát összekapcsolják a halakra és a vízi környezetre irányuló
kutatások, illetve a halászati kultúra és hagyományok ápolására, a halfogyasztás növelésére irányuló programok
is.

A haltermel k és a természetes vizeken horgászók kapcsolatának er sítését jól szolgálja a Magyar Akvakultúra
és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA HAL) és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által 2017 ben
aláírt együttm ködési megállapodás.
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A halászati marketing története és aktualitásai

Magyarország egykor „nagyhatalom” volt a halfogyasztásban, amikor a középkori Magyarországon már valódi
halgazdálkodás folyt. Ma a halfogyasztás mértéke az európai átlaghoz viszonyítva igen alacsony,2015 ben 6,3
kg/f /év körül alakult, amikor az európai átlag 25,5 kg, a világ átlaga pedig 20 kg körül mozog. Halászati
marketing már a múlt század 30 as éveiben is létezett, amikor különösen népszer ek voltak a „Mondja, marha,
miért oly bús, olcsóbb a ponty, mint a hús” szöveg plakátok. Klasszikus reklámnak tekinthet 1949 b l az
„Egyél halat, a legjobb falat!” szlogen, mely az Állami Hirdet K.V. Reklámszervez Szolgálata megrendelésére
készült.
A halászati marketing munka támogatásában a Haltermel k
Országos Szövetségének (HOSZ) fontos szerepe volt a Halászati
Szövetkezetek Intéz Bizottságának 1956 ban történ
megalakulása óta. A szövetség az 1960 as évekt l folyamatosan
részt vesz az OMÉK rendezvényein, amely egy komoly
el relépés a halmarketing területén. Az 1990 es évek elejének
gyorsan változó gazdasági és politikai környezete, illetve a
hatályos törvényi szabályozás szükségessé tette, hogy más
mez gazdasági ágazatokhoz hasonlóan a halászati ágazat is
hozzon létre Terméktanácsot. A HOSZ 1992 ben alakította meg
a Halászati Terméktanácsot, amely a halászati ágazat
érdekérvényesít , érdekegyeztet és integráló szervezete volt.
A terméktanács külön kiemelt feladata volt a halfogyasztás
ösztönzése közösségi marketing eszközökkel. A szövetség 1998.
évi beszámolójában konkrétan megfogalmazott marketingcélok
találhatók, amelyek akár egy marketingstratégia alappillérei is
lehetnének. 1999 ben a Terméktanács egy Marketing
Bizottságot hozott létre, amelynek kiemelt feladata a
halfogyasztás (els sorban ponty fogyasztásának) növelése volt.
Ebben az évben egy komoly szakmai rendezvényre is sor került:
Debrecenben Nemzetközi Halászati Ökológiai és Marketing
konferenciát rendeztek az Agrár Marketing Centrum (AMC) támogatásával. Az AMC ezután rendszeresen
támogatott halászati marketing programokat.
Az ezredfordulótól a halfogyasztás népszer sítését különböz rendezvények is segítik. A termel k a szövetséggel
párhuzamosan önállóan is végeztek marketing tevékenységet, és voltak, akik a halfogyasztás ösztönzésében a
szövetség m ködését l függetlenül is kiemelked eredményeket produkáltak (például az Aranyponty Zrt.).
2014 ben a Nemzeti Értéktárba bekerült a szegedi halászlé, mely a Szegedfish Kft. szegedi tükrös ponty filéjéb l
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készül. Az Akasztói Halgazdaságban el állított ponty (Akasztói Szikiponty) pedig 2016 ban elnyerte a Magyar
Gasztronómiai Egyesület Aranyszalag min sítését.

A haltermékek népszer sítése számos gasztronómiai rendezvényen is megvalósul. A 2017 es jubileumi évben a
MAHAL 43. alkalommal rendezte meg az Országos Half z Versenyét. A kormányzat már a Halászati Operatív
Program id szaka alatt (2007 2013) közösségi halmarketing programot indított „Kapj rá!” néven. A munka egy
széleskör piackutatás elkészítésével indult, amely képet adott a magyar emberek halhoz f z d viszonyáról,
feltárta a problémákat és utat mutatott a lehetséges kommunikációs stratégiák felé. A halfogyasztás
népszer sítését a Földm velésügyi Minisztérium is évr l évre támogatja egész évben, illetve kiemelten a
karácsonyi id szakban.
Több terület szoros együttm ködésével lehet csak igazán jelent s eredményeket elérni. Hiába alkalmaznak
kipróbált marketing eszközöket, ha a termékmin ség nem állandó, vagy ha a jó min ség termék nem
megfelel formában jut el a
fogyasztókhoz. A cégek termékük
min ségével, illetve a piaci igényeknek
megfelel termékek el állításával
tudnak hatni a fogyasztókra. A
kereskedelmi egységek a min ség
meg rzésével, a helyi eladásösztönzés
módszereivel segíteni tudnák a magyar
halfogyasztás ügyét, illetve olyan
kereskedelmi egységek telepítésével,
amelyek biztosítják, hogy azon térségek
fogyasztóit is ellássa haltermékekkel,
akik jelenleg nem, vagy nehezen jutnak
feldolgozott halhoz. A kormányzat egyik
legfontosabb szerepe a hatékony
marketing eszközök támogatása. A hal
egészségre gyakorolt hatása rég ismert,
a szív és érrendszeri betegségek
kockázata jelent sen csökkenthet a
halfogyasztás növelésével, amely
jelent s megtakarítást eredményezne az
egészségügyi kiadások területén.
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Az ágazat kutatás fejlesztési tevékenysége

Az intézményes magyar halászati kutatás kezdetét 1906 ra tehetjük, amikor királyi rendelet alapján Budapesten
létrehozták a Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztó Kísérleti Állomást, amely intézmény a Halászati
Kutatóintézet (HAKI) jogel djének tekinthet . A HAKI mint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) intézete, ma is a hazai halászati kutatás zászlóshajója, azonban a halászati ágazat fejlesztését,
versenyképességének növelését ma már sok más kutatóhely is szolgálja. Ezek a kutatóhelyek a Földm velésügyi
Minisztériumhoz, egyetemekhez, illetve az MTA hoz tartoznak, de folyik halászati kutatási tevékenység egyéb
intézményekben, magánvállalkozásoknál, és Nemzeti Park Igazgatóságokon is. A hazai f bb halászati
kutatóhelyeket az alábbi ábra mutatja be.

F bb halászati kutatóhelyek Magyarországon
 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet (NAIK HAKI, Szarvas)
 Szent István Egyetem, Mez gazdaság és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és

Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék (Gödöll )
 Debreceni Egyetem, Mez gazdaság , Élelmiszer tudományi , és Környezetgazdálkodási Kar,

Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztés tani Tanszék (Debrecen)
 Pannon Egyetem Georgikon Kar, Állattudományi Tanszék keretein belül található az Állattan és

Akvakultúra tanszéki csoport (Keszthely)
 Kaposvári Egyetem, Agrár és Környezettudományi Kar, Környezettudományi és Természetvédelmi

Intézet, Aquakultúra, és Halgazdálkodási Tanszék (Kaposvár)
 Széchenyi István Egyetem, Mez gazdaság és Élelmiszer tudományi Kar, Állattudományi Tanszék

(Mosonmagyaróvár)
 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos tudományi Intézet (MTA

ATK ÁOTI, Budapest)
 Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet (MTA ÖK BLI,

Tihany)
 Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Duna kutató Intézet (MTA ÖK DKI, Budapest

Debrecen)

A hazai halászati kutatások programja összhangban van a nemzeti halászati stratégiai célokkal, és azok
megvalósítását segíti el . A kutatás fejlesztés kiemelt célja vízi er forrásaink felel sségteljes hasznosítása és
védelme, az egészséges táplálkozás fejlesztése, illetve a halfogyasztás növelése. A pontytenyésztés, a termálvíz
halászati hasznosítás, új tógazdasági technológiák fejlesztése, shonos halfajok termeléstechnológiájának
fejlesztése, az akvakultúra fenntarthatóságának növelése területén elért eredmények, illetve azok hasznosítása
hozzájárult ahhoz, hogy a halgazdálkodás a hazai agrárgazdaság egyik sikeres szektora.
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A hazai kutatómunka eredményeként hazánk európai viszonylatban is élenjár ponty génbankok fenntartásban,
a ponty genetikai fajtajavításában, a pontytenyésztés szervezésében, a sperma mélyh tésben, fenntartható
takarmányok fejlesztésében, termálvizek értékes halfajok (tokfélék, afrikai harcsa) intenzív nevelésére történ
hasznosításában, új tógazdasági technológiák fejlesztésében és alkalmazásában. Ilyenek például a kombinált
intenzív extenzív halnevel rendszerek (pl. tó a tóban), illetve ígéretesek shonos halfajaink (pl. csuka, süll ,
folyami harcsa, sügér) intenzív nevelésére irányuló tartástechnológiák és az ezekhez kapcsolódó kutatómunka
eredményei is.

F bb halászati kutatóhelyek Magyarországon
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A magyar halászati kutatás szerves része a fenntartható akvakultúra fejlesztésére irányuló nemzetközi K+F
tevékenységnek. Hazai halászati kutatóhelyek, kelet európai viszonylatban élenjárnak abban, hogy számos
nemzetközi kutatási konzorcium tagjaként aktívan vesznek részt EU projektek megvalósításában. A
technológiafejlesztésre irányuló kutatómunka mellett magyar kutatók aktívan részt vesznek hazai és európai
akvakultúra stratégiák és programok kidolgozásában (pl. Európai Stratégiai Kutatási és Innovációs Terv), illetve
az éhezés és a szegénység felszámolására irányuló nemzetközi programokban is.
A halgazdálkodás fejlesztésére irányuló kutatási programok végrehajtása során egyre meghatározóbb a kutatási
intézmények és a vállalkozások együttm ködése, amit még tovább kell er síteni a jöv ben. A kutatás
finanszírozása els sorban hazai állami forrásokból, kisebb mértékben nemzetközi forrásokból történik, a
jöv ben azonban egyre nagyobb mértékben kell figyelembe venni alternatív források (vállalati források, hitelek
stb.) felhasználásának lehet ségét.
A hazai halászati kutatás felkészült arra, segítse az ágazatot abban, hogy megfeleljen az olyan új kihívásoknak,
mint a változó fogyasztói igények kielégítése, a természeti er források hasznosításának, illetve a megújuló
energiaforrások használatának növekv szükségessége, továbbá a klímaváltozás. A halászati kutatás
intézményrendszere, infrastruktúrája és személyi állománya garancia arra, hogy hatékonyan segítse a hazai
halgazdálkodás innovációját.

Halászati oktatás

A hazai halászati oktatás múltja alig haladja meg a 100 évet. Répássy a könyvében (Répássy Miklós: Édesvizi
halászat és halgazdaság, Pallasz Nyomda, 1909) jól jellemzi az akkori viszonyokat, miszerint a halászat
fejlesztésének személyi igényeihez „jelöljön ki oly egyéneket, a kik külföldre volnának kiküldend k a halászati
«m fogások gyakorlati megtanulása végett». A halászat ügyeinek intézésére 1906 ban az akkori ágazati
Minisztériumon belül létrehozzák a külön osztályként m köd Halászati igazgatási osztályt. Ennek egyik els
tevékenységeként, még ugyanebben az évben megalakul a Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztó Kísérleti
Állomás, melyet kis id elteltével követ a Budapesti Állatorvosi F iskola keretében munkálkodó Halkórtani
Állomás. Ezt a két intézményt tekinthetjük a halászati oktatás úttör inek, mivel deklarált feladatuk volt a
gyakorlati feladatok mellett az elméleti munkák (köztük az oktatás) végzése. Ez az állapot a második
világháború végéig állt fent.

A második világháborút követ en, a szocialista gazdaság igényeihez igazodva alakult ki az az oktatási struktúra,
melynek eredményeként szakemberek tucatjai tudtak külföldön, gyakorlati és elméleti képzésekben és
tanácsadásban részt venni. Ezt az id szakot az oktatás szintjének hármas pillére jellemezte: szakmunkásképzés,
középszint haltenyészt i oktatás és fels fokú halászati oktatás.
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A szakmunkásokat a tatai Mez gazdasági Szakmunkásképz Iskola képezte (nappali és levelez képzésben
egyaránt). A középszint képzés helyszíne szintén Tata volt, és kevésbé volt sikeres, mivel a technikusmin sít
tanfolyamok levelez képzésben folytak, és középkáderek foglalkoztatása a gazdaságokban még nem terjedt el
széles körben. A fels fokú halászati szakemberképzés helyszínei az egyetemek voltak, ahol üzemmérnöki és
agrármérnöki szinten folyt a képzés.

A rendszerváltást követ en a halászati oktatás is átalakult. Gyakorlatilag megsz nt a középszint képzés, míg a
szakmunkásképzés (mely fénykorában 25 30 hallgatót bocsátott ki évente) is egyre kevésbé volt népszer . Az
egyetemek tovább végezték a halászati oktatást, melyet tovább er sített az a döntés, miszerint a Magyar
Tudományos Akadémiától (MTA) a doktor (PhD) képzés 1994 ben az egyetemekhez került.
Az EU csatlakozás újabb változásokat eredményezett. Hazánk EU tagországként a fels oktatásba bevezette az
ún. Bolognai képzési rendszert, melynek els lépéseként, általában 7 szemeszter (3,5 év) alatt bachelor (BSc.,
ami f iskolai üzemmérnöki szintnek feleltethet meg), majd további 4 szemesztert (2 év) követ en mester
(MSc.=master, azaz egyetemi, agrármérnöki szint) fokozatot kapnak a hallgatók.

Komoly er feszítések ellenére, hiába van akkreditált képzés elfogadva, a halászati szakmunkásképzés
gyakorlatilag megsz nt. A szakmunkásképzésre napjainkban is els sorban a Jávorka Sándor Mez gazdasági és
Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Kollégiumban (Tata) volna lehet ség, de az intézményt komoly szabályok
kötik, a képzés alapfeltétele az elegend létszámú hallgató jelentkezése. Ezt a kritikus létszámot sajnos az
elmúlt években ritkán sikerült „összeverbuválni”, így az innen kibocsátott szakemberek száma lecsökkent, bár
nagy szükség volna rájuk. A szektor jellemz je, hogy „betanított halász szakmunkások” végzik a munkát, akik az
id sebb, Tatán végzett kollégáiktól tanulják meg a szakma rejtelmeit.
Az agrárképzést folytató fels oktatási intézmények mindegyikében folyik halászati halgazdálkodási tantárgyak
oktatása. Újrendszer fels oktatási képzés az ún. Duális képzés, mely során a vállalatok finanszírozzák (részben
vagy teljesen) a hallgató képzését, de ezért elvárják, hogy el re meghatározott szakterületen végezze a szak és
diplomamunkáját. Ez a halászatba még nem terjedt el, az áttörés várat magára. Hazánkban megtalálható egy
speciális jelleg képzés is (melyet az EU nem képes értelmezni és a kibocsátott oklevelet elhelyezni a
munkaer piacon), ez pedig a halászati szakmérnök képzés (jelenlegi elnevezése: Halászati Halgazdálkodási
Szakirányú Továbbképzés). Ennek jellemz je, hogy minimálisan BSc vel (szakirányú képzettséggel) rendelkez
kolléga jelentkezhet a 2 éves képzésre, ahol félévenként 3x1 hét id tartam alatt kapja meg a képzést.
Az átalakult oktatási rendszer hozta magával az ún. OKJ (Országos Képzési Jegyzék) keretében meghirdetett
tanfolyamokat és képzéseket, melyek között megtalálható a Halász Haltenyészt képzés is, melyben az iskolai
rendszer képzési id 3 év, iskolarendszeren kívüli képzési id 800 1000 óra. Ennek a képzésnek az átalakítása
és megreformálása folyamatban van. A halászati oktatáshoz sorolhatók a viszonylag nagyszámban meghirdetett
továbbképzések és tanfolyamok is, melyek közül több, annak ellenére, hogy bizonyítványt vagy oklevelet nem
bocsát ki, magas színvonalú képzést nyújt.
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Els sorban az egyetemeket és kutatóintézeteket érinti hazánk oktatáspolitikájában létrejött, a külföldi
hallgatók képzését preferáló irányzat. Régebben is több külföldi hallgató végzett hazánkban, de az elmúlt
id szakban, a kormányzat által megalkotott ún. Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében BSc.,
MSc. és PhD képzésre érkeznek hazánkba rész vagy teljes idej képzésre külföldi hallgatók. A kezdeményezés
csak dicsérhet , mivel ez ismételten lehet séget nyújt arra, hogy a hazai oktatási és gyakorlati szakembergárda
tudása alatt pallérozódjanak a külföldi hallgatók (modern szakszóval élve: ez a Tudás transzfer), és ezen
hallgatók hazatérve viszik az ágazat jó hírét.
Az iskolarendszerben m köd elméleti képzést adó fels oktatási intézmények gyakorlati képzést oktatást is
végeznek, de itt már szorosan együttm ködnek az ágazati (FM) és az MTA intézményekkel. Ez a kett sség jól
szolgálja els sorban az MSc. és PhD szint képzéseket, mivel így az elméleti ismeretek mellett kézzelfogható
gyakorlati tudásra is szert tesznek a hallgatók.
Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy az oktatásunk mit sem érne a vállalati gyakorlati szakemberek és cégeik
támogatása nélkül. A tudás, a halászati halgazdálkodási ismeretek tárháza rendelkezésre áll a gyakorlati
szférában, ezért szükséges a minél szélesebb és mélyebb együttm ködés, merjük felmérni a gyakorlat
elvárásait és igényeit, mert ez az alapja a gyakorlat orientált képzésnek, és így várható el, hogy olyan képzett
szakemberek kerülnek ki az iskolarendszerb l, akik megállják helyüket a munkaer piacon, és öregbíteni tudják
ágazatunk hírnevét.
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Halászati szaksajtó

Halászat
Amikor 1899 ben megalakult az Országos Halászati Felügyel ség, lendületet vett a tógazdasági haltenyésztés
fejlesztése, amelyet a maga eszközeivel segített az 1899 ben Landgráf János szerkesztésében megjelent
„Halászat” szaklap. A lap 1945 ig, a második világháború végéig rendszeresen megjelent, majd 1948 ig néhány
lapszám megjelenését l eltekintve 1954 ig szünetelt a kiadása. Ekkor újra beindult a lap megjelentetése, ami
folyamatos volt 1960 ig. 1961 ben a halászati témájú cikkeket a „Kisállattenyésztés” lap közölte, majd 1962 t l
ismét rendszeresen megjelenik a hazai halászat szaklapja. A megjelenés gyakorisága változott, évi 12 r l 6 ra,
majd 4 re, amely gyakoriság mind a mai napig fennmaradt. A hazai halászati szaksajtó történetét Gönczy János
dolgozta fel és ismertette a Halászatban megjelent cikksorozatában. A lap 1985 t l az agrártárcát vezet
minisztérium tudományos folyóirataként jelenik meg, az Agroinform Kft. kiadásában. 2012 t l a lapot a
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI), illetve jogutódja a Herman Ottó Intézet (HOI) adja
ki.
A lap szerkesztésében a hazai halászat
érdekképviseletében, a szakirányításban, kutatásban és
oktatásban, illetve az innovációban aktív szakemberek
vesznek részt. A Földm velésügyi Minisztérium (FM)
támogatásának köszönhet en a lap 2015 t l teljes
egészében színesben jelenik meg. A 2015. év mérföldk nek
tekinthet a lap történetében amiatt is, hogy ez évben
beindult a „Halászat Tudomány” elektronikus lapnak a
megjelentetése a www.agrarlapok.hu internetes oldalon. A
„Halászat Tudomány” kizárólag lektorált tudományos
közleményeket tartalmaz, amelyet így nyilvántart, illetve
referál majd a Magyar Tudományos M vek Tára is. 2017
ben az FM támogatásával elkezd dött a Halászat lap eddig
nyomtatásban megjelent számai digitalizálásának
el készítése.

A több, mint 110 éves Halászat lap a hagyományokat
meg rizve, de a változó igényekhez alkalmazkodva a maga
sajátságos eszközeivel segíti a hazai halgazdálkodás
min ségi fejlesztését. A lapnak öt állandó rovata van a
következ k szerint: (1) Rendezvénynaptár; (2) A Halászat
Arcképcsarnoka; (3) Nemzetközi kitekintés; (4) A Magyar
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Haltani Társaság Hírei; (5) Tudomány. Az állandó rovatok mellett rendszeresen megjelennek a hazai
halgazdálkodás eredményeit, sikereit és gondjait, illetve a halgazdálkodást érint rendeleteket, és törvényeket
bemutató, utóbbiak értelmezését segít cikkek. A lap fórumot biztosít szakmai vitáknak egy egy az ágazatot
foglalkoztató kérdésnek vitaindító cikkben történ felvetésével.

Halászati Lapok
A szakmai lapalapítások korát éltük, amikor a Halászati Lapok els száma megjelent. A Haltermel k Országos
Szövetség és a Halászati Terméktanács vezet i 1999 szeptemberében döntöttek arról, hogy a Halászati Lapok,
mint információs és marketing hírlevél havonta nyolc oldalon adjon hírt az érdekképviseleti, illetve
piacszabályozó tevékenységr l. A 2000. februárban megjelent sajtóorgánum az idén a 18. évfolyamába lépett.
Elmondható, hogy az elmúlt id szakban, id kben, minden hónap els hetében megjelent a hírlevél.
A hírlevélre azért van szükség, mert napjainkban a legfontosabb versenyel ny az, hogy az ember – akár
magánszemély, akár vállalkozó – olyan közösség tagja, amelynek céljai vannak, s amelynek megvalósításáért
tenni is akar. A jó közösségben m ködik a szolidaritás, természetessé válik a másik megsegítése, ugyanakkor
ennek a közösségnek elemi érdeke, hogy tagjai egymás
tevékenységér l informálódjanak. S az sem mellékes szempont,
hogy a közösség céljairól, törekvéseir l a szélesebb
közvélemény is értesüljön, tájékozódjon. A Halászati Lapok
örököse, folytatója annak a halászati örökségnek, amit a lassan
hét évtizeddel ezel tt megjelent Halászati Lapok képviselt.

Ha végig lapozzuk az évfolyamok bekötött példányait –
érdemes, mert sok hasznos információt olvashatunk – akkor azt
látjuk, hogy a Halászati Lapok bemutatta a magyar
halásztársadalom életét, küzdelmeit, eredményeit, de a
kudarcait is. A Halászati Lapok ma már része a halászok,
haltermel k, halászattal foglalkozó kutatók, egyetemi oktatók,
döntéshozók, és a hatósági szakemberek életének, hiszen a
rendszeres megjelenéssel beágyazódott a mindennapok
folyamatába. A hírlevél küldetése nem változott, a jöv ben is a
halásztársadalom érdekeit kívánja megjeleníteni. S ebben a
döntéshozók, hatósági szakemberek is partnerek, mert szívesen
nyilatkoznak a lapnak. A Halászati Lapok rangos helyet vívott ki
a szakmai lapok között, amit a jöv ben is szeretnénk
megtartani. (A MA HAL honlapján – www.magyarhal.hu – 2008
tól olvashatóak a Halászati Lapok évfolyamai.)
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Szakirányítás

A Kormány tagjainak feladat és hatáskörér l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet szerint a Kormány
halgazdálkodásért felel s tagja a földm velésügyi miniszter, aki a halgazdálkodásért való felel ssége keretében
el készíti a halak és más hasznos víziállatok védelmére, fenntartásuk, hasznosításuk szabályaira, a
halgazdálkodás feltételeire, a hal rzésre, a horgászatra és a halászatra, valamint a halgazdálkodással
összefügg állami bevételek felhasználására vonatkozó jogszabályokat. Emellett a Földm velésügyi
Minisztérium (a továbbiakban: FM) minisztere látja el a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek Magyar
Államot megillet halgazdálkodási joghaszonbérleti szerz dés vagy vagyonkezelési szerz dés útján történ
átengedésével kapcsolatos feladatokat, felel a haltenyésztés genetikai er forrásainak meg rzéséért és
fejlesztéséért (tenyésztésszervezés, ponty fajtaelismerés), valamint a halászati piacszervezésért és a halászati
termel i és szakmaközi szervezetek elismeréséért is.

Az Európai Halászati Alap (2007 2013) támogatásai vonatkozásában az FM látja el az Igazoló Hatóság és
Ellen rz Hatóság feladatait. Az FM felel s az EU Közös Halászati Politikájának megvalósítását biztosító
közösségi joganyagok hazai jogrendbe illesztéséért, a közvetlenül alkalmazandó közösségi jog hazai
alkalmazásának biztosításáért továbbá halgazdálkodási témában a nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok
teljesítéséért, a nemzetközi szervezetekkel való együttm ködés ágazati feladataiért, a halgazdálkodási
statisztikák összesítéséért és az azokkal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátásáért (FAO, EU, OECD). Az
FM biztosítja Magyarország képviseletét a FAO égisze alatt m köd szakmai szervezetekben. Az FM
képviseletet biztosít és kialakítja a magyar álláspontot az EU Bels küls Halászatpolitikai Munkacsoportjában,
a COREPER üléseken, az EU Halászati Miniszterek Tanácsán, az EU Halászati F igazgatók értekezletén, valamint
az Európai Halászati Ellen rzési Hivatal Irányító Testületében.

Az FM felel s az Országos Halgazdálkodási Tanács titkárságának m ködtetéséért, az OHT üléseinek
lebonyolításáért, döntési javaslatainak el készítéséért. Szintén az FM felel ssége az „Állami halgazdálkodási
feladatok támogatása” fejezeti kezelés el irányzat évi mintegy félmilliárd forint összeg forrásainak
felhasználása, támogatási jogcímeinek kidolgozása, a források halgazdálkodási ágazatba történ
visszaforgatása, ezen felül a min ségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összeg támogatása.
Az FM halgazdálkodási hatósági és nyilvántartási feladatai körében felel s a halgazdálkodási vízterületek
különleges rendeltetés vé nyilvánításáért; az elektromos halászgépek nyilvántartásáért; a miniszter által
kiadható halfogási engedélyek – az országos kutatási célú, valamint a meghatározott halgazdálkodási
vízterületeken egyenáramú elektromos eszköz használatával történ halfogásra feljogosító egyéb célú halfogási
engedély – kiadásáért; az államot megillet halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati felhívások
kiírásáért és a benyújtott pályázatok elbírálásáért.
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Az FM kapcsolatot tart stratégiai partnereivel, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezettel, a
Magyar Országos Horgász Szövetséggel, és a Magyar Haltani Társasággal. Az FM felel s a halászati ri vizsga, az
állami halászvizsga és az állami horgászvizsga részletes szakmai anyagának meghatározásáért. Az FM
tulajdonosi joggyakorlásában és szakmai felügyeletében m ködik a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., és
a Balatoni Halászati Zrt. A tárca tudományos folyóirata a Halászat, mely egyedülálló az agrárszaklapok sorában,
mivel kisebb megszakításokkal az 1899. évi alapítása óta létezik, és jelenleg 110. évfolyamában jár. A
földm velésügyi miniszter által adományozható ágazati elismerések a Pro Aquacultura Hungariae Díj, valamint
a Horgászatért Érdemérem. Az FM tulajdonosa a Min ségi Magyar Hal tanúsító védjegynek, és részt vesz a
védjegyrendszer kialakításában, m ködtetésében. A halgazdálkodási szakigazgatás központi irányító szervén
(FM) belül az állami földekért felel s helyettes államtitkár irányításában 2014 óta önálló szervezeti egységként
m ködik a Horgászati és Halgazdálkodási F osztály.

A központi és területi halgazdálkodási hatóságok hatáskörér l és feladatairól a földm velésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló kormányrendelet rendelkezik. Alapértelmezetten
els fokú halgazdálkodási hatóságként a halgazdálkodási vízterület medrének fekvése, illetve halgazdálkodási
szabályok megsértése esetén az elkövet lakhelye szerint illetékes megyeszékhely járási hivatala, mint területi
halgazdálkodási hatóság jár el. A gyakorlatban ez a szerv végzi a halgazdálkodással kapcsolatos hatósági munkát
(halgazdálkodási tervek jóváhagyása, halpusztulási jelentések befogadása, halmentés elrendelése, halászati
rökkel kapcsolatos feladatok). Ide tartozik halvédelmi és halgazdálkodási bírságok kiszabásával kapcsolatos

feladatok ellátása is, valamint a halászatra jogosító okmányok kiadása.

Országos illetékesség halgazdálkodási hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a nem shonos, a
Pannon biogeográfiai régión kívülr l származó, illetve az akvakultúrás tanácsi rendelet szerinti halfaj
halgazdálkodási vízterületre telepítésének engedélyezésében, hallépcs létesítésének el írásában, a gerinces
halfogyasztó állatok és az inváziós halfajok elleni fellépésre kötelezés során, és az felel a halászati szakért i
névjegyzék vezetéséért is. Tenyésztési hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal felel sségi körébe tartozik a
fajtaelismerésre, és a fajtaelismerés fenntartására vonatkozó teljesítményvizsgálatok elvégzése is.

Emellett az Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) lát el számos országos
jelent ség hatósági feladatot. Ide tartozik az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy, és a hozzájuk
tartozó fogási napló kiadása, a halfogásra jogosító okmányokról összesített nyilvántartás létrehozása és
kezelése, az Állami Hal ri Szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az Országos Halgazdálkodási
Adattár m ködtetése. Mindezek mellett a NÉBIH ellátja a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan
halászat megel zésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló
tanácsi rendeletben meghatározott tagállami hatósági feladatokat is.
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A halgazdálkodási ágazattal kapcsolatos statisztikai adatok gy jtésében, és feldolgozásában fontos szerepet
játszik az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) is. Az AKI felel egyebek mellett a haltermel k
által az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program keretében kapott adatok alapján az éves lehalászási
jelentések elkészítéséért és értékeléséért, a halárak figyeléséért, az FM informált döntéseihez szükséges
statisztikai adatszolgáltatásért, valamint a halgazdálkodási ágazattal kapcsolatos gazdasági tanulmányok,
elemzések elkészítéséért. A 2014 2020. évi Magyar Halgazdálkodási Operatív Programhoz (a továbbiakban:
MAHOP) kapcsolódóan az AKI végzi a programra, és az ágazatra vonatkozó monitoring adatok értékelését, és az
intézet látja el az Európai Unió Adatgy jtési Keretrendszerével kapcsolatos nemzeti kapcsolattartói feladatokat
is.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program irányító hatósági feladatait 2014 t l a Miniszterelnökség Agrár
vidékfejlesztésért felel s Államtitkársága látja el. Így a Miniszterelnökség felel sségi körébe tartozik az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap támogatásainak a kezelése, a MAHOP Monitoring Bizottság titkársági feladatainak
és a MAHOP végrehajtásával kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.
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Nemzetközi kapcsolatok

A magyarországi pontytenyésztési és ivadéknevelési technológiákat az egész világon (Vietnamtól Braziliáig)
ismerik azokban az országokban, ahol fontos a pontynevelés, illetve a tavi haltermelés. A magyar
pontytenyésztés és tógazdálkodás nemzetközi ismertsége, illetve elismertsége els sorban Woynárovich Elek
professzor érdeme, aki a világ számos fejl d országában dolgozott szakért ként Nepáltól Braziliáig.
A magyar édesvízi halgazdálkodás eredményeire felfigyelt a FAO, amelyik magyar szakért k foglalkoztatása
mellet az 1970 es években segítette HAKI nemzetközi kutatóintézeti szintre fejlesztését és a százhalombattai
Temperáltvíz Halszaporító Gazdaság (TEHAG) létrehozását. A HAKI és a TEHAG révén a magyar halgazdálkodás
még ismertebb lett a világban és nemzetközi szakmai körökben az 1980 as években Magyarországot
„nagyhatalomnak” tekintették az édesvízi haltermelés területén. A FAO kapcsolatok továbbra is fontosak
maradtak, amely keretében Csávás Imre 13 évig volt a FAO Ázsiai és Csendes óceáni Regionális Központjának
vezet akvakultúra szakért je, illetve sok magyar szakért dolgozott a világ számos fejl d országában
akvakultúra fejlesztési programokban. Emellett FAO továbbképzési programok keretében több száz fejl d
országbeli szakember tanult Magyarországon. A szakért i munka és az oktatás mellett Magyarország
beruházásokkal, berendezés és tenyészhal szállítással is segítette az akvakultúra fejlesztést többek között
Braziliában, Egyiptomban és Irakban els sorban az Agroinvest cég aktív közrem ködésével. A FAO segítségével
Magyarországon, Szarvason jött létre 2004 ben a Közép és Kelet Európai Akvakultúra Központok Hálózata
(NACEE), amely ma is egy aktív szervezet az európai akvakultúrában. A NACEE révén Magyarország „híd”
szerepet is játszik EU és nem EU országok között az akvakultúra területén.

Magyarország Európai Uniós taggá válását megel z en hazai kutatóintézmények (els sorban a HAKI) már aktív
munkakapcsolatban álltak uniós intézményekkel és szervezetekkel és kés bb az együttm ködés tovább
er södött. EU s K+F projektekben való részvétel mellett, magyar szakemberek aktív szerepet játszottak, illetve
játszanak európai szervezetekben (pl. EATiP, ACFA, AAC, SCARFISH), illetve magyar kezdeményezésre jött létre
a Tengerrel Nem Rendelkez Országok együttm ködése az édesvízi halászat területén. Magyar halászati
szakember volt az Európai Akvakultúra Társaság (EAS) elnöke 2006 2008 között Váradi László személyében.
Magyarország nemzetközi együttm ködése nem csak a kutatás és a szakirányítás területén aktív, de a Magyar
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA HAL), illetve két jogel dje az Európai Akvakultúra Termel k
Szövetségének (FEAP) egyik legaktívabb kelet európai tagja. A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Halászati
Bizottságában is jelent s szerepet töltött be érdekképviseletünk.

A Bizottságban japán elnök mellett mindig egyik alelnöknek a magyar képvisel t választották meg: Bencze
Ferenc után Dr. Csoma Antalt, majd Csoma Gábort. A magyar halászat nemzetközi elismerését jelenti az is, hogy
a Bizottság, s a japán kormány által finanszírozott a világ számos országában szervezett, Halászatfejlesztési
Szemináriumokra mindig felkértek el adások tartására magyar szakembert is. Jelenleg a MA HAL két EU projekt
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konzorciumi tagja, az FP7 keretprogram keretében a Diversify projeknek, és a H2020 keretprogramon belül a
ClimeFish projektnek.

A fejl d országok megsegítését, a szegénység és az éhezés felszámolását szolgáló, magyar részvétellel
megvalósuló programokban a halászat jelent s szerepet játszik. Így például a laoszi élelmiszerellátás
fejlesztésére irányuló kötött segélyhitel program keretében tilápia ivadéknevel gazdaság m ködik Laoszban,
és magyar szakért k segítik a halgazdálkodási ágazat fejlesztését. Magyar halászati intézmények, szervezetek és
termel k kétoldalú kapcsolatban állnak több európai, illetve Európán kívüli országgal (többek között Kínával),
illetve folyamatban van a kapcsolatok b vítése Algériával, Iránnal, Mexikóval és Tunéziával.
A kölcsönös el nyökön alapuló nemzetközi együttm ködés a magyar halgazdálkodás egyik sajátossága, illetve
er ssége már több évtizede. Fontos, hogy az ágazati szerepl k összefogásával és célirányos állami támogatások
felhasználásával ezt a sajátságos értéket meg rizzük, illetve fejlesszük.  
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Az EU által támogatott HOPE, a HOP és a MAHOP ágazatfejlesztési programok
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE), 2000 2006

Magyarországon a halgazdálkodás fejlesztése és támogatása az Európai Unióhoz való csatlakozás el tt is egy
hosszú távú stratégia megvalósulását segítette el . A csatlakozással 2004 t l részesei lettünk a 2000 2006 os
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) nev támogatási programnak. Ez a támogatási forma önálló
strukturális alapként m ködött az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében. A nemzeti
támogatások közül a halgazdálkodási és a hal tenyészanyag támogatások kerültek engedélyeztetésre, melyek
2006 végéig voltak adhatóak. Megfigyelhet volt a beruházási és a marketing jelleg támogatások elválása
egymástól. A támogatási források már a kezdetekt l dönt többségükben a hazai termelés árualap
biztosítását illetve növelését szolgálták a termel infrastruktúra b vítésével, és a meglév k korszer sítésével.
Itt els sorban a tógazdaságokra, az intenzív rendszerekre, és a halfeldolgozókra gondolunk. A HOPE az AVOP
prioritásai közül a „Versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mez gazdaságban” cím ben önálló
intézkedésként kapott helyet „A halászati ágazat strukturális támogatása” címmel.
A stratégia továbbvitelében meghatározó elem volt, hogy 2007 ben már körvonalazódott az új programozási
id szakra vonatkozó Európai Halászati Alap (EHA) forrásainak felhasználására készített Nemzeti Halászati
Stratégiai Terv, valamint a Halászati Operatív Program (HOP).A HOPE támogatási forrására a 2004 2009
id szakban összesen 86 db pályázatot nyújtottak be, melyb l 51 volt sikeres. A legnépszer bb alintézkedés az
„Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszer haltermel rendszerek építése, felújítása és halkeltet k
korszer sítése” alintézkedés volt, a pályázatok 66 százaléka erre az alintézkedésre került benyújtásra.
Összességében elmondható, hogy az intézkedés sikeres volt, Magyarország gyakorlatilag teljes egészében
felhasználta a halgazdálkodás támogatására megítélt uniós forrást. A program egyik nagy tanulsága az volt,
hogy a potenciális pályázók megismerték az új társfinanszírozott rendszert, többségük „pályázóképessé” vált és
sikeresen vehetnek részt a következ , 2007 2013 as programozási id szakban.

Halászati Operatív Program (HOP), 2007 2013
A 2007 2013 as teljes programozási id szakra az EHA társfinanszírozásával az el z programhoz képest
lényegesen nagyobb támogatási keret állt a teljesen önálló HOP keretében a halgazdálkodási ágazat
rendelkezésére. A halgazdálkodás fejlesztése és támogatása területén az alapelvek ebben az id szakban sem
változtak, ezek gyakorlatilag megegyeznek a Közös Halászati Politika (KHP) alapelveivel – figyelembe véve
Magyarország, mint tengernélküli ország geográfiai helyzetét és a halas tavi haltermelés dominanciáját.
A Halászati Operatív Programmal a halászati ágazat számára igen komoly fejlesztési lehet ségek nyíltak meg.
Ezek a lehet ségek a rendelkezésre álló források mintegy 70 százalékában a tógazdaságok, intenzív rendszerek,
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halfeldolgozók építésére, felújítására és infrastruktúrájuk fejlesztésére álltak rendelkezésre. A források 25
százaléka a halászati ágazat kollektív intézkedéseihez és a haltermékek promóciójához nyújtottak segítséget, a
fennmaradó 5 százalék az un. technikai segítségnyújtás keret, ami a program adminisztratív megvalósítását
szolgálta. A programmódosítások után a ténylegesen a beruházásokra fordított kifizetet támogatás a közel 14
milliárd forintos összes kifizetés 87 százalékát adta. A program során benyújtott 686 támogatási kérelemb l
504 elnyerte a támogatást. Az elutasítások indoka legtöbbször a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés
hiányosságai voltak.
Összességében elmondható, hogy a program sikeres volt, Magyarország ebben az esetben is szinte teljes
mértékben felhasználta a halgazdálkodás fejlesztésére Magyarországnak biztosított forrást. A minimális
forrásvesztés oka a konvergencia területek szerinti megkülönböztetés és ennek megfelel en szétválasztott
támogatási keret volt. A probléma abban jelentkezett, hogy a nem konvergencia területen nem volt kell
számú kérelmez , aki felhasználta volna a keretet és a maradékot az uniós jogszabály miatt nem lehetett a
fejletlenebb konvergencia régiókra átcsoportosítani. Megfigyelhet volt, hogy a kérelmez k (el z programban
pályázók) sokkal gyakorlottabban és rutinosabban fordultak a támogatási rendszer felé. Több alkalommal
találkoztunk a projekt spirál jelenségével, azaz a pályázók egy része többször is pályázott és egy egyéni
cégstratégia szerint építette a vállalkozását a támogatások segítségével.
A 2014 2020 as id szak Magyar Halgazdálkodási Operatív Programja szerves folytatásként tartalmazza az el z
programok halfogyasztást ösztönz intézkedései is, és reményeink szerint a halfogyasztás növekedése fel fog
gyorsulni, és néhány hellyel el bbre léphetünk majd az európai halfogyasztási „ranglétrán”.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, MAHOP (2014 2020)
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot (a továbbiakban: MAHOP) az Európai Bizottság 2015. december
7 én fogadta el. Minderre tekintettel a MAHOP tényleges végrehajtása és megvalósítása a 2016. évben
kezd dött meg. A MAHOP kiemelt célja a Halászati Operatív Program (HOP 2007 2013) által megteremtett
termel i bázisok, a halgazdálkodási kkv k fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés
versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás meg rzése vagy növelése mellett az akvakultúra
fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével
történ biztosítása. További fontos cél az új fajok termelésbe vonásának segítése, az intenzív, innovatív
technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasztás ösztönzése
érdekében a MAHOP Irányító Hatóság folytatni kívánja az el z programozási id szakban megkezdett „Kapj
rá!” halfogyasztást népszer sít marketing kampányt.
A MAHOP intézkedései ezen prioritásoknak megfelel en kerültek kialakításra és ennek megfelel en kerültek
kidolgozásra a felhívások is. A MAHOP ban meghatározott egyedi célkit zések összhangban vannak az EU
prioritásaival is. Az intézkedések megvalósításával javul a termelés biztonsága, az ágazat versenyképessége, a
munkakörülmények és a kkv k stabilitása. 2017. március 31. napjáig az összes MAHOP felhívás (8 db standard
és 5 db kiemelt), a teljes keretre meghirdetésre került, azaz kb. 16,072 milliárd Ft összegben.
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A magyar akvakultúra fejlesztési irányai és jöv képe

A hazai akvakultúra fejlesztés célkit zéseit és fejlesztési prioritásait a 2014 2020 as Nemzeti Akvakultúra
Stratégiai Terv tartalmazza, amelynek kidolgozása során a készít k figyelembe vették mind a hazai
el zményeket, mind az európai akvakultúra jöv képét meghatározó dokumentumokat. A stratégiában foglalt
ágazati helyzetértékelésb l is látszik, hogy az akvakultúra fejlesztése Magyarország számára nemcsak
lehet ség, de az ágazat gazdasági súlyán túlmutató szükséglet is. Gazdasági és népegészségügyi szempontból is
stratégiai cél az EU ban az utolsók között lev halfogyasztásunk növelése, és szezonalitásának a megszüntetése.
A haltermelési ágazat versenyképességéhez szükséges az új utak keresése, az innováció, a termelési
technológiák és fajok diverzitásának növelése. Ennek egyik fontos, és mára nyilvánvaló sikereket felmutató
módja a multifunkcionális akvakultúra fejlesztése, amely – a haltermel gazdasági stabilitásán túl – az ágazat
megítélésének javítására is alkalmas. Jobban ki kell használnunk hazánk természeti adottságait, mint pl. a
geotermális er forrásokat, és növelni az értékes fajokat intenzíven nevel recirkulációs rendszerekbe vonását a
termelésbe. Ugyanakkor perspektivikus iránya fenntartható intenzifikációt lehet vé tev , az intenzív és
extenzív rendszerek el nyös tulajdonságait ötvöz kombinált rendszerek fejlesztése is, amiben hazánk
nemzetközi szinten is figyelmet érdeml eredményeket ért el.

A fogyasztás növelése érdekében szükséges a feldolgozó kapacitások növelése és a meglév kapacitások
kihasználtságának javítása. Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy a termékspektrum szélesítése, a magas
feldolgozottsági fokú és hozzáadott érték , konyhakész, attraktívan és higiénikusan csomagolt haltermékek
nélkül a halfogyasztás jelent sen nem növelhet . Nem kevésbé fontos a jól felépített marketing, a halételek
egészségügyi hatásainak, elkészítésének, piaci elérhet ségének megismertetése, a hagyományos fórumok (pl.
halfesztiválok) megtartása mellett a fiatalabb generációk megszólítása is (pl. a közösségi médiában való
fokozottabb jelenléten keresztül). A haltermékek gyermekkortól való elfogadottsága szempontjából nagyon
fontos a hal közétkeztetésben való részarányának növelése. A horgászat szerepe sem elhanyagolható, hiszen
ezen keresztül rengetegen kerülnek kapcsolatba személyes élmény szintjén a halakkal és a halételekkel. A
marketing terén fontos az akvakultúra „láthatóságának” javítása, gazdasági, társadalmi és szociális szerepének
megismertetése, a kering tévhitek eloszlatása is (kiadványok, rendezvények, ágazati információs rendszer
kialakítása).

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a halfogyasztás növeléséhez er síteni kell a haltermékek iránti fogyasztói
bizalmat is, ami célzott min ségpolitikát követel meg. A megbízható min ség biztosításában fontos szerepet
játszhatnak a tanúsító védjegyek (mint a kialakítás alatt lev Min ségi Magyar Hal védjegy), a min ségi helyi
termékek kiemelését pedig a földrajzi árujelz k (OEM, OFJ) segíthetik. Ebben kulcsszerepe lehet a MA HAL
piacszervezési és érdekképviseleti tevékenységének.
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Kiemelt fontosságú feladat, hogy olyan jogszabályi és gazdasági feltételeket teremtsünk a befektet k számára,
amelyek biztosítják az akvakultúrába való befektetéseik megtérülését. Ehhez szorosan együtt kell m ködni a
társminisztériumokkal, a MA HAL lal és a NAK kal, valamint az Európai Bizottsággal is, hogy elkerülhessük a
hazai akvakultúra versenyképességét és fenntarthatóságát hátrányosan érint jogszabályok bevezetését. A
jogalkotásnak megbízható statisztikai és kutatási eredményeken kell alapulnia, ehhez azonban célzott
adatgy jtési és kutatási programok kellenek, amelyek nélkül vitás esetekben a szakigazgatásnak nem állnak
rendelkezésére az álláspontjának alátámasztásához szükséges adatok. A MAHOP keretében beindult, az AKI
által menedzselt Közösségi Adatgy jtési Keretprogram (DCF) jelent s el relépés lesz e területen. Ugyanebb l
az okból, az informált döntéshozatal miatt elengedhetetlenül fontos a haltermelési létesítmények nyilvántartási
kötelezettségének bevezetése is. Emellett az európai és a magyar kormányzati törekvésekkel összhangban
tovább nem halogatható feladat az akvakultúra vállalkozások hatósági ügyintézésének egyszer sítése az ágazati
szerepl k adminisztratív (és pénzügyi) terheinek csökkentése érdekében.

A hazai szakigazgatás szakmai kapcsolatainak és érdekérvényesít képességének er sítése érdekében fontos
tovább mélyíteni a közép és kelet európai országok, valamint az édesvízi akvakultúrában érdekelt uniós
tagországok regionális együttm ködését. A 2020 utáni id szak támogatási prioritásainak meghatározása során
már a tervezés id szakában szükséges a közös fellépés és a magyar érdekek közös regionális érdekeken
keresztül való érvényesítése.

A természetes vízi kereskedelmi célú halászat megszüntetése közvetve szintén az akvakultúra szerepét er síti.
A döntést sok kritika érte, annak ellenére, hogy ez tulajdonképpen következetes megvalósítása az ENSZ által
meghatározott 14.4. fenntartható fejlesztési célnak, amely megköveteli a tagországoktól a halászat hatékony
szabályozását, és a túlhalászat, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat
megszüntetését. A hazai hallal való piaci halellátást a jöv ben az ellen rzött és folyamatos min ség
haltermékeket el állító akvakultúra biztosítja. A jó min ség akvakultúrában termelt halnak a következ
években f szerepe lesz a halellátásban, a természetes vízi halak iránti igény pedig stimuláló hatással lehet az
akvakultúra fajkínálatának diverzifikációjára, és így a technológiák fejl désére. Természetvédelmi indokok miatt
szükséges a nem shonos halfajok termelésének szigorúbb ellen rzése, bizonyos területeken akár betiltása is,
azok természetes vizekbe való kikerülésének megakadályozása érdekében.

Magyarország, illetve a magyar halászati intézmények és szakemberek az 1980 as évek óta aktívan részt
vesznek az éhezés és a szegénység felszámolására irányuló nemzetközi akvakultúra fejlesztési programokban. A
magyar halászat nemzetközileg is elismert értékét meg kell rizni, és tovább kell er síteni. A fenti célok
összehangolt és következetes megvalósítása reményeink szerint a szakigazgatás, a kutatás, az oktatás és az
ágazati érdekképviselet szoros együttm ködésében az ágazat jelent s fejl dését indíthatja el.
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Zárszó

A 60 éves jubileumi kiadványunkban csak röviden mutattuk be a magyar halászat érdekképviseleti
szervezetének, illetve a hazai halgazdálkodási szektornak a fejl dését. Jöv re megjelenünk azonban egy
b vített tartalmú könyvvel, amelyben átfogó képet adunk az elmúlt évtizedek érdekképviselettel kapcsolatos
eseményeir l, illetve a halászati ágazat szervezetének és m ködésének változásairól.
Hat évtized után is azt mondhatjuk, hogy a magyar halászati ágazat biztató jöv elé néz. A Magyar Akvakultúra
és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA HAL) megalakulásával jóval hatékonyabb, és a gazdálkodást jobban
segít érdekérvényesít tevékenységet folytathat az ágazat. A magyar halászati ágazat mindig is képes volt a
megújulásra. A rendszerváltás után ez volt az egyetlen olyan állattenyésztési ágazat, amelyben nem esett vissza
a jövedelmez ség.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozással új fejlesztési forrásokhoz jutottak a haltermel k, hiszen a magyar
kormány és az EU támogatásainak köszönhet en az új társadalmi gazdasági kihívásokra jó válaszokat adtak, és
adnak a gazdálkodók. A tógazdasági termelés mellett új technológiák és rendszerek álltak a haltermelés
szolgálatába (intenzív technológia, recirkulációs rendszer, kombinált intenzív extenzív rendszer, stb.), és új
halfajokat vontak be a termelésbe. A halászati ágazat egészséges és jó min ség termékekkel látta el, és látja el
a magyar fogyasztókat, s t egyre több magyar halat értékesítenek exportra is. A MA HAL – a kormányzati
törekvésekkel összhangban – mindent megtesz azért, hogy a hazai, igen alacsony halfogyasztási szint
növekedjen, hiszen a hal az egyik legegészségesebb fehérjeforrásunk a táplálkozásban. Az ágazati törekvéseket
az is er síti, illetve segíti megvalósulni, hogy az Európai Unióban is sokkal nagyobb figyelem irányul az édesvízi
akvakultúra – ezen belül a magyar halászati ágazat – fejlesztésére, mint a korábbi években.

Természetesen, nincs megállás. A jöv feladatai közül érdemes megemlíteni azokat, amelyekre kiemelked
figyelmet fordítanak az ágazat vezet i. Fontos a szakmunkásképzés, az utánpótlás nevelés megszervezése, az
intenzív technológiák elterjesztése, a feldolgozottság fokának a növelése. Miután a MOHOSZ szal stratégiai
együttm ködés jött létre, a halászati ágazatnak is fontos, hogy a horgászok igényeit magas szinten szolgáljuk ki.
A természetes vizek halállományának a diverzifikálása azt jelenti számunkra, hogy a ponty mellett a ragadozó
halfajokat, és a keszegféléket is jóval nagyobb mennyiségben kell biztosítanunk a természetes vizek
betelepítéséhez.

Végezetül ez úton is arra ösztönzöm a kedves Olvasót, hogy fogyasszon minél több halat, mert ez nem csak a
hazai haltermel knek kedvez, hanem az Ön egészségének is.

Dr. Németh István
MA HAL elnök
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