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Miniszterielƅszó
„HalgazdálkodásésérdekképviseletMagyarországon”címƾkiadványhoz

KedvesOlvasó!
„Annyi bizonyos, hogy a halászat a magyarságnál már ƅsi korban is valódi népfoglalkozás volt; (…) a hal s a
halászatmesterségecsaládok,helységekneveibƅlszól;ottvanahalcsaládok,vármegyék,városokczímerében;
ott van a halásznépség dalaiban; a halászság és nép közkeletƾ példabeszédeiben is.” – írta Herman Ottó, az
utolsó magyar polihisztor, A magyar halászat könyve címƾ alapmƾvében. 130 év telt el ezen sorok
megszületése után, de ma is biztosan állíthatjuk, hogy a halászat, a halgazdálkodási ágazat szerves része a
magyargazdaságiéstársadalmiéletnek.
A halgazdálkodás komoly erƅforrást jelent, meghatározó nemzetgazdasági jelentƅséggel bír, valamint
hozzájárulavidékirégiókstabilitásáhozésafenntarthatófejlƅdéshez.Hazánkszerencséshelyzetbenvan,mivel
ideálisföldrajzielhelyezkedéseéskontinentáliséghajlatakiválóanalkalmasamagasminƅségƾhaltermelésre.
Ez egy olyan adottság, melynek gazdag lehetƅségeivel kötelességünk élni és szembe kell tudnunk nézni az
ágazatkihívásaivalis.
Nélkülözhetetlenné vált a hazai halászatban és akvakultúrában a rendelkezésre álló gazdaságiͲ, és szellemi
kapacitások összefogása. Meg kell felelnünk a változó társadalmi és gazdasági környezetben a sokrétƾ
fogyasztóiͲéspiacifeltételeknek.Mindezekhezszükségvanegyolyanstabilérdekképviseletiszervezetre,mint
a 60 éves, a nevében és szervezetében többször átalakult, ma jogutódlással mƾködƅ Magyar Akvakultúra és
HalászatiSzakmaköziSzervezet(MAͲHAL).
A MAͲHAL sokkal több, mint egy érdekképviseleti szervezet; hosszú távon segíti a hazai haltermelés
fenntarthatóságát,népszerƾsítiahalfogyasztást,javítjaMagyarországterületénahaltermékpályaszereplƅinek
versenyképességét, segíti az innovációt, a hazai graduális és posztgraduális halászati szakemberképzést és
érdekegyeztetƅ fórumként mƾködik. A MAͲHAL változatos tevékenységének köszönhetƅen 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 közérthetƅ
információkatalaikusoknak.
Amikor belelapozunk, megbizonyosodhatunk arról, hogy Herman Ottó szavaival élve „a társadalom minden
korbanérezteahalfontosságát”.

Kívánom,hogyezzelagondolattalvezérelve,érdeklƅdésselforgassákeztazértékeskiadványt!

Dr.FazekasSándor
földmƾvelésügyiminiszter
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Mérföldkövekahalászatiérdekképviselet60évébƅl

A magyar halászat múltja régi idƅkre nyúlik vissza, miként a hozzá kapcsolódó érdekvédƅ munka is. Ezt
reprezentáljaaz1885ͲbenBudapestszékhellyelmegalakultOrszágosHalászatiEgyesület.Jelenkiadványunkkal
mégisazutóbbi60évbentevékenykedƅhalászatiérdekvédƅszervezetekrƅladunkszámot.Abeszámolóbanaz
adott korszak kihívásaira adott válaszokat igyekszünk bemutatni. Bevezetésül álljon itt a kor érdekvédelmi
szervezeteinekátalakulásaihozkötƅdƅváltozásoksora:
x 1957. február 19Ͳén megalakul a Halászati Szövetkezetek Intézƅ Bizottsága. A következƅkben az
intézményváltozásaitjólkifejezikazintézménynevénekváltozásai.
x 1967.Aszervezetújneve:HalászatiTermelƅszövetkezetekSzövetsége.
x 1989.december20.MegalakulaHaltermelƅkOrszágosSzövetsége.
x 2003. december 12. A Haltermelƅk Országos Szövetsége egyesül a Halászati TermékͲtanáccsal, és
létrejönaHaltermelƅkOrszágosSzövetsége,ésTerméktanácsa.
x 2010. szeptember 8Ͳán újabb átalakulás következtében Magyar Haltermelƅk és Halászati VízterületͲ
hasznosítókSzövetségejönlétre.
Afentikronológiaisoraz1957Ͳbenalakultérdekvédelmiszervezetátalakulásaitmutatjabe.
A60évalattahalászatiágazatlétrehozottújérdekvédelmiszervezeteketis:
x 1992.szeptember25.megalakulaHalászatiTerméktanács;
x 2010.május31.megalakulaMagyarAkvakultúraSzövetség;
x 2016.december16.megalakulaMagyarAkvakultúraésHalászatiSzakmaköziSzervezet.
Ahalászatiérdekvédelemfƅbbterületeiakövetkezƅkvoltak:gazdaságiérdekképviselet,szakmaiérdekvédelem
éshumánpolitika.Azérdekvédelemmindigisfoglalkozottazadottkorbanjelentkezƅproblémákfeltárásával,
melyhez igyekezett megtalálni a megfelelƅ megoldásokat. E szempontok alapján mutatunk be néhány
jelentƅsebbpéldáta60évtörténetébƅl.
A második világháború után, 1957Ͳben megalakult érdekvédelmi szervezetet a természetes vizeken
halgazdálkodó szövetkezetek hozták létre. Elsƅdleges feladatuknak a gazdálkodás jogbiztonságának
megteremtéséttartották.Eztsegítetteaz1961éviXVszámúrendelet,amelyegységesszerkezetbefoglaltaa
természetes vizek, és a mesterséges halastavak halászatával kapcsolatos jogi kérdéseket, egyben 20 évre
meghosszabbítvaalejárthalászatijogszerzƅdéseit.Ezajogibiztonságlehetƅségetadottazérdekvédelemnek,
hogy új technológiai elemek kutatását, és bevezetését támogassa az ágazatban. Így általánossá vált a ponty
hipofizálása,amesterségeshalszaporítás,amelyhezköthetƅenivadékelƅnevelƅtavaképültek.Elehetƅségek
megteremtettékaDinnyésiTógazdaságmegépítésénekfeltételét1961Ͳben.Ezatelep1963Ͳbankiegészültaz
elsƅ korszerƾ halkeltetƅvel, ahol 1967Ͳben, hazánkban elƅször sikerült a növényevƅ halak mesterséges
szaporítása.Ezazintézménylehetƅvétetteatagszervezetekbiztonságosivadékellátását.
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A szakmai érdekvédelmi munka segítésére a szövetség több szakbizottságot hozott létre, amelyek a
gazdálkodássegítésemellettaszakmaiképzéséstovábbképzésfórumaivoltak.Ahumánpolitikaalapelveajól
képzett, anyagilag megfelelƅen érdekelt halászok alkalmazása volt, nem figyelmen kívül hagyva a társadalom
elvárásait is. E célokat elsƅsorban a megfelelƅ képzéssel és utóképzéssel kívánta az érdekképviselet
megvalósítani. Megjegyzendƅ ugyanakkor, hogy az érdekképviselet megalakulásának idején még családi
dinasztiákisdolgoztakazágazatban,ígyatudásapárólfiúraszállt.Aspeciálisszakmamiattigenfontos,hogya
gyakorlatikészségésatudásazonosszintrekerüljön.Ezzelamódszerrelaleendƅhalászmegismerteavizeket,
ahalakszokásait,ahalászeszközökkészítését,ésahalfogásmódjait.Ezahagyományaz1980Ͳ85Ͳösévekre
sajnos megváltozott, így az érdekképviseletnek kellett felvállalnia, és a lehetƅséget megteremtenie a
felnƅttképzésmegszervezésére,amittéli,bentlakásostanfolyamokonmegisvalósított.1963Ͳtóleztamunkát
segítetteatataiJávorkaSándorSzakmunkásképzƅIskola,aholaszakmunkásképzésmellettifjúsági,ésfelnƅtt
speciálistanfolyamokatszervezettazérdekképviselet.
A halgazdálkodás érdekképviseletének elmúlt hatvan év alatti szervezeti fejlƅdése az alábbiakban foglalható
össze:

1972Ͳtƅl2010Ͳig
x a szövetségi vezetés 1972Ͳtƅl lehetƅséget teremtett a halászati ágazattal rendelkezƅ mezƅgazdasági
szövetkezetekbelépésére,ezzelmegjelenikatógazdaságokérdekͲképviseleteis;
x

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

x

1990–92.fƅkérdéseaprivatizációvolt.Ígyszükségszerƾenalegnagyobbváltozásokarendszerváltás
utánkövetkeztekbe.Azérdekképviseletiszervezetfƅfeladatátakövetkezƅképpenhatároztameg:„Az
érdekképviseletsajátoseszközeivelaszakmaibefektetƅketkelltámogatni.”

x

1992Ͳben a Halászati Terméktanács megalakításával az érdekvédelem lehetƅséget kap a piac
szabályozásárais;

x

1995Ͳben a magyar ponty fajták minƅsítése érdekében megalakulnak a szövetség szervezésében a
pontytenyésztƅszervezetek.

x

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

x

2004Ͳben a halértékesítés mintegy 15Ͳ20 százaléka az áruház láncokon keresztül bonyolódik. A
szövetség5bizottságothozlétreazérdekképviseletimunkajavítására.
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2010Ͳtƅlnapjainkig
x

2010. május 31Ͳén11gazdasági szervezetés 3 kutatási és oktatási intézmény részvételével, szarvasi
központtal megalakul a Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ), amelyik az ágazati innováció
megerƅsítését tƾzte ki alapvetƅ célként. Ennek érdekében a tagok érdekképviseletének ellátása
mellett szakmai rendezvényeket szervez, és szakmai kiadványokat jelentet meg, illetve hazai és
nemzetköziakvakultúrafejlesztésiprojektekbenveszrészt.

x

A MAHAL 2010. szeptember 8Ͳi tisztségviselƅi választása nemcsak új nevet (Magyar Haltermelƅk és
Halászati Vízhasznosítók Szövetsége), hanem új vezetést és új stratégiát is jelentett. Az új program
kiemelt pontjai a következƅk voltak: (1) Kapjon nagyobb hangsúlyt a természetesͲvízi halászat
képviselete; (2) Újra nyerjen támogatást a környezetgazdálkodási program; (3) Erƅsödjön meg az
ágazatimarketingtevékenység;(4)Olyannyereségmegteremtéseacél,amelybiztosítékotteremta
fejlesztési források önerƅ részére; (5) Mindez a halászat érdekében végzett érdekképviseleti munka
nem jelenti azt, hogy ne támogassa a szövetség a rekreációs és horgászati ágazatot, amely részére
továbbraisbiztosítanikellakihelyezésianyagot.

x

Októberbentartottaelsƅközösülésétakéthalászatiérdekképviseletiszervezetelnöksége,aMAHAL,
ésaMASZ.

x

A hazai és Európai Uniós törvények változásait, a piacszabályozásnövekvƅ igényét, egyéb gazdasági,
társadalmiésexternáliskörülményeketfigyelembevéve,akétérdekképviseletiszervezetnélfelmerült
a két érdekképviseleti szervezet egyesülésének lehetƅsége.Személyi változások történtek a MAHAL
vezetésében.MegalakulaDinnyésiTógazdaságiKft.

x

2014ͲbenújügyvezetƅigazgatókerülaMAHALélére,aszövetségújszékházbaköltözik.Megváltozika
halastavak helyzete az új földtulajdonjogi törvény szabályozása szerint. Megújul az azonos
érdekeltségƾtagokatösszefogótagozatirendszer.EgyüttmƾködésimegállapodásjöttlétreaNemzeti
AgrárgazdaságiKamaraésaMAHALközött.

x

2015Ͳbenaföldmƾvelésügyiminiszter,ésaMAHALelnökestratégiaipartnerségimegállapodástíralá.
A szövetség érdekképviselet tárgyalásokat indított az ÁFA csökkentése érdekében A tisztújító
közgyƾlés kiemelt feladatként határozta meg a szakmaközi szervezet létrehozását, és a külsƅ
kapcsolatokerƅsítését.

x

2016. december 16. megalakul a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAͲHAL),
amelyszervezetetafƅvárositörvényszék2017.június12Ͳénbejegyzett.Atörvényadtalehetƅségekkel
élveújirányoknyílnakmegazágazatiérdekképviseletelƅtt.
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Ahazaiakvakultúrárajellemzƅfƅbbadatok

Napjainkban a magyar akvakultúra ágazat magába foglalja a tógazdaságokban és az intenzív üzemekben
történƅhaltermelést,valamintahalfeldolgozást.Azágazatnemzetgazdaságisúlyánakmegítélésekorazegyik
leggyakrabban használt mutató a kibocsátáshoz, illetve a GDPͲhez való hozzájárulás. A hazai halgazdálkodás
relatíve kisméretƾ 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
nemzetgazdaságiGDPͲhez.
Ha a hazai állattenyésztési ágazatok által elƅalított árualap értékéhez viszonyítunk, akkor az étkezési célú
haltermelés hozzájárulása már mintegy 1,5 százalék. Amennyiben a halászati ágazat bruttó termelési értékét
viszonyítjukahazaiállattenyésztésiágazatokbruttókibocsátásáhozazaránykicsitmagasabb,ami1,67százalék
volt 2016Ͳban. Az ágazat jelentƅsége jóval túlmutat a termelésre jellemzƅ statisztikai számokon, hiszen a
tógazdálkodástöbbolyangazdaságilagéstársadalmilagfontostevékenységetismagábanfoglal,amelyiknem
kötƅdik közvetlenül a haltermeléshez. Ezek közül kiemelhetƅ az ökológiai szolgáltatás, ami fajlagosan a
legmagasabbahazaimezƅgazdaságiágazatokközött.

Ahazaiakvakultúrameghatározótermelésibázisátahalastavakadják,amelyeküzemelƅterülete2004és2015
között átlagosan 24.161 hektár volt. Az étkezési célú haltermelés ugyanezen idƅszak alatt évente átlagosan
15.100 tonna volt. A halas tavi haltermelés évenkénti változásai elsƅsorban az idƅjárási körülményektƅl
függenek. A hazai halellátáshoz hozzájárulnak a természetes vízi fogások, amelyek 2016. január 1.Ͳtƅl
horgászfogástjelentenek.
A halászatilag hasznosított
természetes
vízterület
mintegy 140113 hektár és
146148
hektár
között
változott2004és2015között,
amelyrƅl származó halfogás
évente átlagosan 7.250 tonna
volt. Az ábrán látható, hogy
2015Ͳben az összes étkezési
célú haltermelés 64 százaléka
tógazdaságokból, 36 százaléka
természetes vizekbƅl és
víztározókbólszármazott,mint
horgászzsákmány.
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A hazai akvakultúrában a tógazdasági halhús termelés mellett egyre növekvƅ fontosságú a termálvizek
hasznosításán alapuló intenzív haltermelés. Meghatározó azonban a halas tavi termelés, amely az összes
akvakultúratermelés82,4százalékavolt2015Ͳben.Étkezésihaltermelésünk(extenzívésintenzív)mennyisége
2015Ͳben17336tonnavolt.

A halas tavi termelés sajátossága,
hogy az ország egyes térségeiben
jellemzƅ gazdálkodási tevékenység,
mígmásuttszinteteljesenhiányzik.A
tógazdasági haltermelésnek mintegy
80 százalékát hosszú évek óta
ugyanaz a három régió, az ÉszakͲ
Alföld,aDélͲDunántúlésaDélͲAlföld
adja. Az össztermelést (bruttó
termelés)
tekintve
a
hazai
haltermelés gerincét a ponty adja
közel 15 ezer tonnával. A klasszikus
polikultúrás extenzív halas tavi

rendszerben elƅállított halak termelési
mennyiségek alapján a pontyot követi a
fehér és a pettyes busa, illetve ezek
hibridjei (2,5 ezer tonna), majd az amur
(839tonna),harcsa(224tonna).
A tógazdasági haltermelés, valamint az
intenzív üzemi haltermelés halfajok, illetve
fƅbb halfajcsoportok szerinti megoszlását a
kétkördiagrammutatjabe.
Intenzívhaltermelƅüzemekahaltermelés
17,6százalékátadták2015Ͳben,melybƅla
legnagyobb mennyiségben afrikai harcsát
(3,3 ezer tonna) termelnek, ezt követik a
tokfélék(279tonna)éspisztrángfélék(61tonna).
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Azakvakultúratermékekexportérték2016Ͳbanmegközelítettea8,4milliárdforintot(beleértveareexportis),
azimportértékpediga30milliárdforintot.Exportbanazélƅhalalegfontosabbtermék,ésezazegyetlen,az
akvakultúra termékek körébe tartozó termékcsoportok közül, amelynek külkereskedelmi forgalma minden
évben többlettel zárt. Az élƅhalͲkivitel 2010Ͳig 1Ͳ2 ezer tonna volt, 2016Ͳban azonban meghaladta a 7 ezer
tonnát. Az élƅ hal importja kisebb jelentƅséggel bír, mennyisége 2016Ͳban csak 1,6 ezer tonnát tett ki. Az
élƅhalͲkülkereskedelem pozitív egyenlegét elsƅsorban a ponty és az egyéb élƅ halak (busa, harcsa) exportja
biztosítjaévrƅlévre.
Afriss/hƾtötthalbehozatala2016Ͳbanmeghaladtaaz1500tonnátEzzelszembenazexportjamindössze760
tonnavolt.Afriss/hƾtött/fagyasztotthalfiléévrƅlévreahalászatiésakvakultúratermékekimportértékének
hozzávetƅlegesen
az
egynegyedét (7,5 milliárd Ft)
tetteki.Abehozottmennyiség
évrƅl évre 5Ͳ6 ezer tonna
közötti,mígakivittmennyiség
2015 és 2016 között az
exportérték
ötödét
(1,7
milliárd Ft) tette ki. Az
elkészített vagy konzervált
hal, kaviár, rák és más
gerinctelenvíziállatahalászati
és akvakultúra termékek
import
értékének
42
százalékát (12,6 milliárd Ft)
fedtele2016Ͳban.


Fƅbbhaltermékekmagyarországikivitelénekalakulása2016Ͳban

Azelmúlt15évbenMagyarországonazédesvízihalellátáskiegyenlítettévált.Ebbennagyszerepetjátszanaka
halértékesítésbenegyrefontosabbszerepetjátszókereskedelmiláncok,hiszenegészévbenkínáljákahalatés
az egyéb haltermékeket. A megtermelt étkezési hal mintegy 30 százaléka azonban továbbra is karácsonykor
kerül a piacra. A haltermelƅ üzemek fontos szerepet játszanak egyes vidéki régiók gazdaságában, illetve a
vidékenélƅkfoglalkoztatásában,különösen,hafigyelembevesszükazakvakultúraegyrenövekvƅfontosságáta
különbözƅ szolgáltatások területén. A tógazdasági és intenzív üzemekben a foglalkoztatottak létszáma 2016Ͳ
ban2092fƅvolt,ebbƅl1452fƅteljesmunkaidƅben,640fƅrészmunkaidƅbenfoglalkozotthalászattal.Alkalmi
foglalkoztatásbanösszesenközel22ezermunkanapfoglalkoztakhalászatitevékenységgel.
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Azakvakultúrafƅbbfunkciói


A tengeri és édesvízi halászat az emberiség történetével egykorú ƅsi foglalkozásunk, mely az elmúlt
évszázadokban jelentƅsfejlƅdésen ment keresztül és mára elérte a fenntarthatóság határait. Ezzel
párhuzamosan a haltenyésztés is fejlƅdött, elsƅként a tógazdasági, majd késƅbb az intenzív módszerek.
Napjainkbanahalaktenyésztéséntúlmásvíziélƅlények(növények,gerincesekésgerinctelenek)szabályozott,
gazdasági célzattal épült rendszerekben történƅ nevelése és kereskedelmi forgalmazás is széles körben
elterjedt,aminekagyƾjtƅneveakvakultúra.Ezlehetédesvíziéstengeri.Afentiekértelmébenazakvakultúrába
tartozikahazánkbankiemelkedƅjelentƅséggelbírótógazdaságihaltenyésztés,valamintalendületesenfejlƅdƅ
intenzívhaltermelésis.Fontosazonbanhangsúlyozni,hogyazakvakultúránaktermelésifunkciójamellettmás
társadalmilaghasznosfunkciójaisvan,amelyeketrövidenazalábbiakbanismertetünk.


Termelés: az akvakultúra rendszerekben (tógazdasági vagy intenzív haltermelési infrastruktúrában), piaci
célzattal folytatott, gazdasági eredményt megcélzó, tudatos hal elƅállítási tevékenység. A termelésbe bevont
halfajokat a környezeti (infrastrukturális) adottságok, a tenyésztési méretet a piaci igények és a termelési
lehetƅségekhatározzákmeg(lásd:részüzemƾvagyteljesüzemƾtógazdaságok).

Természetvédeleméskörnyezetvédelem:azakvakultúrarendszerek(elsƅsorbanatógazdaságihaltenyésztés)
közvetlenülésközvetveishatnakakörnyezetre.Azakvakultúrarendszerekspeciálismikroklímátalakítanakki,
melyekpozitívanbefolyásoljákakörnyezetükflóraésfaunaösszetételét.Azakvakultúrarendszerekkiemelten
járulnakhozzáakörnyezetükgerincesélƅvilágánakfennmaradásában,ahal,mintprédaszervezetáltal.Emellett
ahalastavakfontosszerepettöltenekbeavízbázisminƅségénekjavításában.

Vízgazdálkodás: az akvakultúra rendszerek komoly szerepet töltenek be hazánk vízkészlet gazdálkodásában,
mivel a halastavak jelentƅs mennyiségƾ vizet tárolnak és használnak fel gazdaságos haltermelési
tevékenységükhöz.Szükségeseténhozzájárulnakazöntözƅvízszükségletkielégítéséhezéspótlásához,továbbá
atermelésiinfrastruktúravízkormányzásilétesítményeiistöbbcélúfeladatokatlátnakel(pl.szükségeseténa
folyóvíziáradásoklevezetéséhezigénybevehetƅk).

Gazdaságihatás:azakvakultúrarendszerekbenelƅállítotthalszámosjárulékosgazdaságitevékenységalapjait
jelenti.Afeldolgozószektor,aspeciálisanhalfeldolgozásraszakosodotttermelésiegységekinputalapanyagaa
hazánkban megtermelt édesvízi hal. Emellett a halászati infrastruktúra olyan ipari szegmensek fejlƅdését is
elƅsegíti,mintpéldáulazenergetika,textilipar.
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Társadalmi hatás: az akvakultúra rendszerekben elƅállított termékek egészségvédƅ hatása jól ismert. Az
egészségesen táplálkozó (több halat fogyasztó) társadalom kisebb terhet ró az ország egészségügyi
rendszerére. A megtermelt hal rekreációs célú telepítése a szabadidƅ eltöltéshez és a tartalmas
kikapcsolódáshoz járulhozzá (horgászat).Fontos azakvakultúrának avidéki régiókban élƅk foglalkoztatására,
illetve a vidéki élet minƅségére gyakorolt pozitív hatása is. Nem elhanyagolhatók olyan hatások sem, mint a
tájképalakítás,ahagyományok,ésavidékikultúraértékeinekmegƅrzése.
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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. EgyͲegy ország persze idƅnként megelƅzte a
többieketegytémában,dekésƅbbmástémábanezektanulhattakatöbbiektƅl.Mimagyarokakezdetekora
németektƅl és csehektƅl tanultuk el a pontytenyésztést. A pontyszaporítás nagyüzemi technológiáját viszont
kétségtelenülƅk,ésatöbbiek–azegészvilág–tƅlünktanulták.
A hatvanas években azután jött egy újabb nagy változás, a polikultúra, amit részben közvetlenül Kínától,
részbenpedigszovjethaltenyésztƅktƅltanultunk.Eztatechnológiátjavítgattuk,kutatgattuk,fejlesztettükmiis,
mint a többi KGST ország, és a hazai tógazdálkodás során alkalmazott technológiák javarészt ma is a
hagyományosmódszerekenalapulnak.Apolikultúráskihelyezésekbiológiaioptimumaéspiacioptimumapár
évtizedemégközelálltakegymáshoz.Maakétbusafajáránakdrasztikuscsökkenésemiattafentioptimumok
nagyon eltávolodtak egymástól. Ma a busát elsƅsorban a vízminƅségre gyakorolt kedvezƅ hatása miatt
termeljükatavakban. 
A termelés volumene a tógazdálkodásban nagyságrendileg azonos a negyedszázaddal ezelƅttinek. Tudnánk
vajon több pontyot termelni? Valószínƾleg igen. Az igazi limitáló tényezƅ azonban a piac. Tudomásul kell
vennünk, hogy a NyugatͲEurópába menƅ élƅhalͲexportunkat pontyból nem tudjuk növelni. Szerencse, hogy
LengyelországésRomániamégegyelƅremegfelelƅfelvevƅhelyeamagyarpontynak.
Nagyon örvendetes viszont, hogy ragadozó halak termelésével sikerült elƅrelépnünk. „A tógazdaságokban
termelt ragadozó halak (csuka, harcsa, fogassüllƅ) lehalászott mennyisége 2016Ͳban 55,8 százalékkal
növekedett (362,3 tonnáról 565 tonnára) az elƅzƅ évhez képest, a csuka lehalászása 165 százalékkal, a
fogassüllƅé43,1százalékkal,aharcsáépedig28,2százalékkalemelkedett”.Atermelésnövekedéseakedvezƅ
piac mellett a ragadozó halak tenyésztéséhez kapcsolódó kutatásoknak is köszönhetƅ. Remélhetƅleg a
közeljövƅben a magyar édesvízi ragadozó hal termelési technológiák és szelektált fajták hozzásegítik az
ágazatotahhoz,hogyezenhalfajoktermelésébenarégióvezetƅilehessünk.
Tógazdálkodásunknak van egy olyan jellemzƅje, amivel erƅsen eltérünk a környezƅ országok tógazdasági
gyakorlatától.Ezsajátosságapontytájfajtáinknagyszámábóladódik.Acseheknek,németeknek,románoknak
isvoltakésvannaksajátfajtáiképpúgy,mintazoroszoknakéssokázsiaiországnak,azonbanannyiállamilag
elismertfajta(csaknem30)seholsincs,mintnálunk.Azt,hogytermelésimutatókbanezekafajtáinkmennyire
térnekelegymástól,elfogulatlanéstudományosanmegalapozottfajtaminƅsítƅteszteknekkelleldönteniüképp
úgy, ahogyan az akár egy búzafajtánál is történik. A kiváló fajtákat viszont keresik a világban. Példaként
említhetƅ, hogy távolabbi országokba (Irán, Mexikó, Üzbegisztán, Vietnam) exportált ponty ivadékainkkal a
fogadó országok nagyon elégedettek. Magyarország évtizedek óta „nagyhatalomnak” tekinthetƅ a világ
pontytenyésztésébenésfontos,hogyeztapozícióttovábbraismegƅrizzük.
A klímaváltozás által (is) kikényszerített energiaͲ, és víztakarékos tógazdasági haltenyésztés a környezeti és
természetiértékeinkmegƅrzésébenisnagyonfontosszerepetjátszik,ésmégfontosabbleszajövƅben.
Vanésleszjövƅjeatógazdálkodásnak!
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Intenzívhaltermelés
Az akvakultúra ágazat világszinten 6,6 százalékos ütemben növekedik, míg Európában tíz éve stagnálás
tapasztalható.AzEUazakvakultúratermékekpiacánnettóimportƅrkéntjelenikmeg,azEUͲbanelfogyasztott
halászatitermékekközel60%ͲanemazEUtagországaibantermelƅdik.Ezentényekellenéreakeresletadott:az
akvakultúra ágazati termékek jelenleg az európai halͲ, puhatestƾͲ és rákfogyasztás 25 százalékát képviselik,
amely arány a jövƅben várhatóan növekedni fog. Az import függƅség csökkentésének egyik lehetƅsége az
intenzívhaltermelésͲhaltenyésztésvolumenéneknövelése.
Azintenzívhaltermelés(másnévenprecíziósvagyiparszerƾhaltenyésztés)csíráia19.századvégéignyúlnak
vissza. Ekkor a szivárványos pisztráng tenyésztését próbálták az Egyesült Államokban és Németországban
ellenƅrizhetƅtechnológiáváfejleszteni,majdeztkövetƅenJapánban,az1930Ͳasévekben,tengerifajokkal(pl.
sárgafarkúmakréla)kísérleteztek,deapróbálkozásokkudarcotvallottak.
AzintenzívhaltermelésaII.világháborútkövetƅenindultfejlƅdésnek.Fƅbbjellemzƅi,hogykülönbözƅméretƾ,
ésmélységƾhalnevelƅegységekben(pl.kádak,medencék,ketrecekstb.),különbözƅfajúéskorosztályúhalat
nevelnek,apiaciszükségletekszerintimérettartományig,közelvagyteljesenellenƅrzöttkörülményekközött.A
kezdeti próbálkozások kevés sikerrel jártak, mivel a technológia több hiányossággal is bírt. Az intenzív
haltermelés létjogosultságát két
tényezƅbefolyásoltamarkánsan:

1) A piaci szükséglet, mely
igényelte
az
ellenƅrzött
körülmények között tenyésztett,
azonos
húsminƅségƾ
piaci
alapanyagelƅállítását.
2) Rendelkezésre álltak azok a
technikaiͲtechnológiai elemek,
amelyek már alkalmassá tették a
meglévƅrendszereketazintenzív
halnevelésre. Ez magába foglalta
többek között a takarmányok
kifejlesztését, halbetegségek és
stresszͲfaktorok kezelését és a
haltartó egységek rohamos,
mƾszakifejlƅdését.
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Azintenzívhaltermelésirendszerekreáltalánosanelmondhatókakövetkezƅjellemzƅk:
x kishelyigény,
x mesterségestakarmányozás,
x nagytelepítésiéstartásihalsƾrƾség,
x atermelésmindenlépésénekellenƅrzöttsége.
Azintenzívhaltermelésirendszereketatermelésivolumenalapjánkategorizálnilehetséges:
x félͲintenzív haltermelési rendszerek (átmenet tavi halgazdálkodás és a valós intenzív rendszerek
között),aholköbméterenkéntmaximálisan1Ͳ20kghalatlehetmegtermelni,
x intenzívhaltermelésirendszerek,ahol20Ͳ100kghaltarthatómaximálisanegyköbmétervízben,
x szuper intenzív haltermelési rendszerek, ahol a megtermelt hal mennyisége meghaladja a 100 kgͲot
köbméterenként.
Azintenzívhaltermelésirendszereklegnépszerƾbbmegoldásaijelenlegazalábbiak:
x recirkulációs (vízvisszaforgató) rendszerek (a szaksajtóban RAS rendszerek néven található meg a
kifejezés,amia„RecirculatingAquacultureSystems”angolelnevezésrövidítése),
x átfolyóͲvizesrendszerek,
x ketreceshaltartórendszerek.
Azintenzívhaltermelésmegítéléshezszükséges,hatisztábanvagyunkelƅnyeiveléshátrányaivalegyaránt.
Elƅnyei:
x kisebbvízfelhasználásegységnyihalmennyiségelƅállításához,amiaRASrendszerekelƅnyeazátfolyóͲ
vizesrendszerekkelszemben,
x kisebbterületigény,amiahalastavakkalszembenijelentƅselƅny,
x vízminƅség (hƅmérséklet, oxigén telítettség stb.) folyamatos kontrolálhatósága, kisebb lehalászási
költség,amiahalastavigazdálkodáshozviszonyítvaelƅny.

Innovatívhaltermelésitechnológiák
Ahazaiakvakultúraversenyképességéneknöveléséhezelengedhetetlenülszükségesinnovációháromalapvetƅ
eleme rendelkezésre áll, hiszen van egy innovatív vállalkozói kör, vannak K+F eredmények, illetve a Halászati
OperatívPrograméshazaiprojektlehetƅségekrévénafinanszírozásismegoldható.Ahazaihalgazdálkodásban
jóhagyományaivannakújhaltermelésirendszerekéstechnológiákkidolgozásánakúgyatógazdálkodás,mint
azintenzívmedencéshaltermelésterületén.
Atógazdálkodásfejlesztéseterületénnagykihívás,hogyanlehetmegƅrizniahalastavakat,mintértékesvizes
élƅhelyeket úgy, hogy közben továbbra is hozzájáruljanak a termelés és a foglalkoztatás növeléséhez. A
megoldás a halastó és intenzív haltermelƅ egység (kis tó, medence, ketrec) mƾködtetésének kombinációja,
vagyis Kombinált Intenzív Extenzív (KIE) rendszer alkalmazása. A Jászkiséri Halas Kft.Ͳnél üzemi körülmények
között gazdaságosan alkalmazzák a „tó a tóban” rendszert. Az intenzív egységben (úszó medence) értékes
fajokatnevelnek(pl.hibridcsíkossügér),mígazelfolyóvíztisztításátvégzƅextenzívhalastóbanahagyományos
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tavipolikultúrátalkalmazzák.MásikpéldaaKIErendszerüzemikörülményekközötttörténƅalkalmazásáraaz
AranypontyZrt.rétimajoritelepénmƾködtetett„ketrecatóban”rendszer,amelyikbenaszürkeharcsaintenzív
nevelését tógazdasági halfajok, közöttük lapátorrú tok termelésével kombinálják. A rendszer mƾködésének
hatékonyságát szolgálják olyan innovatív eljárások is, mint a napenergia hasznosítása, illetve az iszap
feldolgozását elƅsegítƅ mikroorganizmusok alkalmazása. A KIE rendszerek egy másik típusa a kisméretƾ
intenzíven hasznosított, illetve nagyméretƾ 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 példaértékƾek a tógazdálkodás területén folyó sajátságos innováció multifunkcionális
tógazdálkodás fejlesztésében elért magyar eredmények, amelyek elsƅsorban az Aranyponty Zrt.
tevékenységéhez kötƅdnek. A gazdaság rétimajori telepén az ökológiai szemléletƾ tógazdasági haltermelés
mellettahalastavakökoszisztémaͲésturisztikai(pl.horgászati)szolgáltatásokatisbiztosítanak,decélirányosan
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,
illetveépített„wetland”Ͳekjólalkalmazhatókintenzívhaltermelƅtelepekelfolyóvizénekkezeléséreis,amely
soránavízbenlévƅ„hulladék”tápanyagokújrahasznosíthatókkülönbözƅvíziélƅlények(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 bƅségesen rendelkezésre álló és viszonylag olcsón kitermelhetƅ
termálvízforrásokjólehetƅségetkínálnakazintenzívmelegvizeshaltermelésre,illetvetrópusifajoktermelésbe
vonására.

A hatékony és környezetbarát termálvíz hasznosítás azonban innovatív megoldásokat tesz szükségessé. Jó
példa erre a SzarvasͲFish Kft. afrikai harcsa nevelƅ telepe Tukán, ahol a komplex rendszer és az alkalmazott
technológiatöbbinnovációselemettartalmaz,többekközöttazelfolyóvízhalastavakbanésépített„wetland”Ͳ
en történƅ kezelését. A rendszer jó példája az édesvízi Integrált Multitrofikus Akvakultúrának (IMTA) is,
amelynek minél szélesebb körƾ alkalmazását EUͲs más nemzetközi programok is szorgalmazzák. Figyelemre
méltóaHoitsy&RiegerKft.Ͳnekahidegvízihaltermelés,nevezetesenapisztrángtermelésfenntarthatóságának
növelésére irányuló innovációs munkája, amely a medencék vizének részleges visszaforgatását és tisztítását,
illetve az elfolyó víz „wetland”Ͳen történƅ kezelését foglalja magában.Kihasználatlan potenciál mutatkozik a
bányászati tevékenység során visszamaradt kavicsͲ, és agyagbánya tavak hasznosításában. Ezen víztestek
vízminƅségeváltozó,deátgondolttermeléstechnológiával,azinnovatívmódszerekalkalmazásávaljótermelési
eredményeket lehet elérni. Erre példa a Halinno Kft. tevékenysége, amely vállalkozás a szigetszentmiklósi
kavicsbányatavainketreceshaltartásitechnológiávalezertonnahalnevelését,éstárolásátképeskivitelezni.
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AtenyészͲanyagelƅállításkiindulóinfrastruktúrájaakeltetƅház.EnnektechnikaiͲtechnológiaimegoldásainak
megújítása az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult. A Szabolcsi Halászati Kft. felismerve az új technikákban
rejlƅ lehetƅséget, kialakított egy, a modern kor igényeinek megfelelƅ keltetƅ házat: a) az energia igényt
megújuló energia felhasználásával optimalizálta (vízͲ és légtér hƾtés/fƾtés); b) az emberi munkaerƅigényét is
racionalizálta,illetvekönnyítetteújtechnológiák(pl.vízáramlásmérƅk)éstechnikák(pl.ergonómiaiszempontú
berendezéselhelyezés)bevezetéserévén.
AzédesvíziakvakultúrainnovációjárairányulómagyarországitörekvésekösszhangbanvannakazEurópaiUnió
Kék Gazdasága fejlesztésének programjával, s ez a munka nemzetközileg is elismert. Alapvetƅ fontosságú
azonbanazinnovációsmunkafolytatása,illetveannakbƅvítése,továbbáazeredményekminélszélesebbkörƾ
alkalmazásánakazelƅsegítése.
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Akvakultúraésatermészetesvízihalgazdálkodás

A természetesvízi halgazdálkodás hazánkban évtizedekig a halászati és horgászati hasznosítás kettƅsségét
mutatta,többterületenekéthaszonvételiformaegymásmellett,párhuzamosanvoltjelen.Ahasznosítássorán
kifogott halmennyiség kompenzálására jellemzƅen csak a rendszeres, halgazdálkodási tervben is elƅírt
halkihelyezés, telepítés szolgált, amely elsƅsorban a hazai viszonylatban legnépszerƾbb pontyra, valamint az
értékes,telepítésselhatékonyanmegerƅsíthetƅállományúragadozókrakorlátozódott.A2013.szeptember1Ͳ
jénhatálybalépƅújágazatitörvényrendelkezéseiújraszabályoztákahalgazdálkodást.Ahangsúlyamegújulni
képes halállomány és élƅhelyének megóvására és fejlesztésére összpontosult, amivel hosszú távon így
biztosítható a fenntartható horgászcélú hasznosítás. E szemléletben felértékelƅdnek az ƅshonos halfajok,
különösen a megfelelƅ ívóhelyekkel rendelkezƅ 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 érintƅ horgászat, a
kereskedelmi célú halászat pedig visszaszorult, majd 2016Ͳtól a természetes vizeken meg is szƾnt. A nem
ƅshonos, inváziós fajok kifogását célzó ökológia célú, szelektív halászat természetes vizeinken továbbra is
engedélyezett, miközben a halászati hagyományok ápolását, fennmaradást a rekreációs célú (kisszerszámos)
halászatmelletta2017Ͳtƅlbevezetettbemutatásicélúhalászatisszolgálja.

A természetes vízi halgazdálkodás átalakulását jól mutatja az is, hogy míg 2015Ͳig a nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületeknek még csak mintegy 18Ͳ23%Ͳát (25Ͳ33 ezer hektárt) hasznosították
horgászszervezetek, a 2015. év végén lejáró haszonbérleti szerzƅdések és az új ágazati törvényhez igazodó
haszonbérbe adás révén napjainkra szinte minden természetes vízterület horgászkezelésbe került. 2015Ͳben
2253db,144214hektárterületƾnyilvántartotthalgazdálkodásivízterületenfolythasznosítás.

2013Ͳban a természetes vízi halfogások 66%Ͳát horgászok zsákmánya adta, azaz a fogás harmadát még a
halászzsákmánytetteki.2014Ͳbenazösszeshalfogásbanmár93,8%aránytképviseltahorgászokzsákmánya.
Mára a horgászfogások részesedése eléri a 98,96% értéket. A kereskedelmi és ökológiai célú, szelektív
halászattal kifogott hal csupán 0,68%Ͳkal, a rekreációs halászok zsákmánya pedig mindössze 0,36%Ͳkal
képviseltettemagáta2015.évifogásokban.

Az említett változások a horgászok létszámának gyarapodásában is tetten érhetƅk: a korábbi 360 000 körüli
regisztrált horgászlétszám 2016Ͳban meghaladta a 400 000 fƅt, ami meghatározó mértékben a turista állami
horgászjegymegjelenésénekköszönhetƅ.Összességbenelmondható,hogynapjainkraahazaitermészetesvízi
halgazdálkodás meghatározó hasznosítási formájává a horgászat vált, melyet a halászat szelekciós,
állományszabályozó és bemutató formában egészít ki. A hagyományƅrzƅ kisszerszámos halászat jelképes
szintengazdagítjaahalfogásmódszereit.
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Hazánkban a természetes vízi halgazdálkodás és az akvakultúra egyaránt fontos szerepet játszik a lakosság
halellátásában. A fogyasztásra kerülƅ saját termelésƾ hal mintegy 40 %Ͳa természetes vizekbƅl, 60%Ͳa
akvakultúrábólszármazik.

Fontoskapcsolatazakvakultúraésatermészetesvízihalgazdálkodásközöttaz,hogyatermészetesvíztestek
népesítéséhezszükségeshalfajokjelentƅsrészéttógazdaságokbanmegtermelthalállománybiztosítja.Emunka
soránfontosszempontabiodiverzitásfenntartásaƅshonosfajokésszerƾtelepítésével(pl.keszegfélék,sügér,
széles kárász, kecsege), illetve az invazív fajok visszaszorítása ƅshonos ragadozókkal (pl. csuka, fogassüllƅ,
harcsa,balin).

Atermészetesvízihalgazdálkodástésazakvakultúrátösszekapcsoljákahalakraésavízikörnyezetreirányuló
kutatások,illetveahalászatikultúraéshagyományokápolására,ahalfogyasztásnöveléséreirányulóprogramok
is.

AhaltermelƅkésatermészetesvizekenhorgászókkapcsolatánakerƅsítésétjólszolgáljaaMagyarAkvakultúra
ésHalászatiSzakmaköziSzervezet(MAͲHAL)ésaMagyarOrszágosHorgászSzövetség(MOHOSZ)által2017Ͳben
aláírtegyüttmƾködésimegállapodás.
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Ahalászatimarketingtörténeteésaktualitásai

Magyarország egykor „nagyhatalom” volt a halfogyasztásban, amikor a középkori Magyarországon már valódi
halgazdálkodás folyt. Ma a halfogyasztás mértéke az európai átlaghoz viszonyítva igen alacsony,2015Ͳben 6,3
kg/fƅ/év körül alakult, amikor az európai átlag 25,5 kg, a világ átlaga pedig 20 kg körül mozog. Halászati
marketingmáramúltszázad30Ͳaséveibenislétezett,amikorkülönösennépszerƾekvoltaka„Mondja,marha,
miért oly bús, olcsóbb a ponty, mint a hús” szövegƾ plakátok. Klasszikus reklámnak tekinthetƅ 1949Ͳbƅl az
„Egyélhalat,alegjobbfalat!”szlogen,melyazÁllamiHirdetƅK.V.ReklámszervezƅSzolgálatamegrendelésére
készült.
A halászati marketing munka támogatásában a Haltermelƅk
OrszágosSzövetségének(HOSZ)fontosszerepevoltaHalászati
Szövetkezetek Intézƅ Bizottságának 1956Ͳban történƅ
megalakulásaóta.Aszövetségaz1960Ͳasévektƅlfolyamatosan
részt vesz az OMÉK rendezvényein, amely egy komoly
elƅrelépés a halmarketing területén. Az1990Ͳes évek elejének
gyorsan változó gazdasági és politikai környezete, illetve a
hatályos törvényi szabályozás szükségessé tette, hogy más
mezƅgazdasági ágazatokhoz hasonlóan a halászati ágazat is
hozzonlétreTerméktanácsot.AHOSZ1992Ͳbenalakítottameg
a Halászati Terméktanácsot, amely a halászati ágazat
érdekérvényesítƅ, érdekegyeztetƅ és integráló szervezete volt.
A terméktanács külön kiemelt feladata volt a halfogyasztás
ösztönzéseközösségimarketingeszközökkel.Aszövetség1998.
évibeszámolójábankonkrétanmegfogalmazottmarketingcélok
találhatók, amelyek akár egy marketingstratégia alappillérei is
lehetnének. 1999Ͳben a Terméktanács egy Marketing
Bizottságot hozott létre, amelynek kiemelt feladata a
halfogyasztás(elsƅsorbanpontyfogyasztásának)növelésevolt.
Ebbenazévbenegykomolyszakmairendezvényreissorkerült:
Debrecenben Nemzetközi Halászati Ökológiai és Marketing
konferenciát rendeztek az Agrár Marketing Centrum (AMC) támogatásával. Az AMC ezután rendszeresen
támogatotthalászatimarketingprogramokat.
Azezredfordulótólahalfogyasztásnépszerƾsítésétkülönbözƅrendezvényekissegítik.Atermelƅkaszövetséggel
párhuzamosan önállóan is végeztek marketing tevékenységet, és voltak,akik a halfogyasztásösztönzésében a
szövetség mƾködésétƅl függetlenül is kiemelkedƅ eredményeket produkáltak (például az Aranyponty Zrt.).
2014ͲbenaNemzetiÉrtéktárbabekerültaszegedihalászlé,melyaSzegedfishKft.szegeditükröspontyfiléjébƅl
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készül. Az Akasztói Halgazdaságban elƅállított ponty (Akasztói Szikiponty) pedig 2016Ͳban elnyerte a Magyar
GasztronómiaiEgyesületAranyszalagminƅsítését.

Ahaltermékeknépszerƾsítéseszámosgasztronómiairendezvényenismegvalósul.A2017Ͳesjubileumiévbena
MAHAL 43. alkalommal rendezte meg az Országos Halfƅzƅ Versenyét. A kormányzat már a Halászati Operatív
Programidƅszakaalatt(2007Ͳ2013)közösségihalmarketingprogramotindított„Kapjrá!”néven.Amunkaegy
széleskörƾ piackutatás elkészítésével indult, amely képet adott a magyar emberek halhoz fƾzƅdƅ viszonyáról,
feltárta a problémákat és utat mutatott a lehetséges kommunikációs stratégiák felé. A halfogyasztás
népszerƾsítését a Földmƾvelésügyi Minisztérium is évrƅlͲévre támogatja egész évben, illetve kiemelten a
karácsonyiidƅszakban.
Több terület szoros együttmƾködésével lehet csak igazán jelentƅs eredményeket elérni. Hiába alkalmaznak
kipróbált marketing eszközöket, ha a termékminƅség nem állandó, vagy ha a jó minƅségƾ termék nem
megfelelƅ formában jut el a
fogyasztókhoz. A cégek termékük
minƅségével, illetve a piaci igényeknek
megfelelƅ termékek elƅállításával
tudnak hatni a fogyasztókra. A
kereskedelmi egységek a minƅség
megƅrzésével, a helyi eladásösztönzés
módszereivel segíteni tudnák a magyar
halfogyasztás ügyét, illetve olyan
kereskedelmi egységek telepítésével,
amelyekbiztosítják,hogyazontérségek
fogyasztóit is ellássa haltermékekkel,
akik jelenleg nem, vagy nehezen jutnak
feldolgozotthalhoz.Akormányzategyik
legfontosabb szerepe a hatékony
marketing eszközök támogatása. A hal
egészségre gyakorolt hatása rég ismert,
a szív és érrendszeri betegségek
kockázata jelentƅsen csökkenthetƅ a
halfogyasztás
növelésével,
amely
jelentƅsmegtakarításteredményezneaz
egészségügyikiadásokterületén.
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AzágazatkutatásͲfejlesztésitevékenysége

Azintézményesmagyarhalászatikutatáskezdetét1906Ͳratehetjük,amikorkirályirendeletalapjánBudapesten
létrehozták a Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztó Kísérleti Állomást, amely intézmény a Halászati
Kutatóintézet (HAKI) jogelƅdjének tekinthetƅ. A HAKI mint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) intézete, ma is a hazai halászati kutatás zászlóshajója, azonban a halászati ágazat fejlesztését,
versenyképességéneknövelésétmamársokmáskutatóhelyisszolgálja.EzekakutatóhelyekaFöldmƾvelésügyi
Minisztériumhoz,egyetemekhez,illetveazMTAͲhoztartoznak,defolyikhalászatikutatásitevékenységegyéb
intézményekben, magánvállalkozásoknál, és Nemzeti Park Igazgatóságokon is. A hazai fƅbb halászati
kutatóhelyeketazalábbiábramutatjabe.

FƅbbhalászatikutatóhelyekMagyarországon
x NemzetiAgrárkutatásiésInnovációsKözpont,HalászatiKutatóintézet(NAIKHAKI,Szarvas)
x Szent István Egyetem, MezƅgazdaságͲ és Környezettudományi Kar, AkvakultúraͲ és
KörnyezetbiztonságiIntézet,HalgazdálkodásiTanszék(Gödöllƅ)
x Debreceni Egyetem, MezƅgazdaságͲ, ÉlelmiszerͲtudományiͲ, és Környezetgazdálkodási Kar,
Állattudományi,BiotechnológiaiésTermészetvédelmiIntézet,ÁllattenyésztésͲtaniTanszék(Debrecen)
x Pannon Egyetem Georgikon Kar, Állattudományi Tanszék keretein belül található az Állattan és
Akvakultúratanszékicsoport(Keszthely)
x Kaposvári Egyetem, AgrárͲ és Környezettudományi Kar, Környezettudományi és Természetvédelmi
Intézet,Aquakultúra,ésHalgazdálkodásiTanszék(Kaposvár)
x Széchenyi István Egyetem, Mezƅgazdaság és ÉlelmiszerͲtudományi Kar, Állattudományi Tanszék
(Mosonmagyaróvár)
x MagyarTudományosAkadémiaAgrártudományiKutatóközpontÁllatorvosͲtudományiIntézet(MTA
ATKÁOTI,Budapest)
x MagyarTudományosAkadémiaÖkológiaiKutatóközpontBalatoniLimnológiaiIntézet(MTAÖKBLI,
Tihany)
x MagyarTudományosAkadémiaÖkológiaiKutatóközpontDunaͲkutatóIntézet(MTAÖKDKI,BudapestͲ
Debrecen)

A hazai halászati kutatások programja összhangban van a nemzeti halászati stratégiai célokkal, és azok
megvalósítását segíti elƅ. A kutatásͲfejlesztés kiemelt célja vízi erƅforrásaink felelƅsségteljes hasznosítása és
védelme,azegészségestáplálkozásfejlesztése,illetveahalfogyasztásnövelése.Apontytenyésztés,atermálvíz
halászati hasznosítás, új tógazdasági technológiák fejlesztése, ƅshonos halfajok termeléstechnológiájának
fejlesztése,azakvakultúrafenntarthatóságánaknöveléseterületénelérteredmények,illetveazokhasznosítása
hozzájárultahhoz,hogyahalgazdálkodásahazaiagrárgazdaságegyiksikeresszektora.
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Ahazaikutatómunkaeredményekénthazánkeurópaiviszonylatbanisélenjárpontygénbankokfenntartásban,
a ponty genetikai fajtajavításában, a pontytenyésztés szervezésében, a sperma mélyhƾtésben, fenntartható
takarmányokfejlesztésében,termálvizekértékeshalfajok(tokfélék,afrikaiharcsa)intenzívneveléséretörténƅ
hasznosításában, új tógazdasági technológiák fejlesztésében és alkalmazásában. Ilyenek például a kombinált
intenzívͲextenzív halnevelƅ rendszerek (pl. tó a tóban), illetve ígéretesek ƅshonos halfajaink (pl. csuka, süllƅ,
folyamiharcsa,sügér)intenzívneveléséreirányulótartástechnológiákésazezekhezkapcsolódókutatómunka
eredményeiis.


FƅbbhalászatikutatóhelyekMagyarországon
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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
akvakultúrastratégiákésprogramokkidolgozásában(pl.EurópaiStratégiaiKutatásiésInnovációsTerv),illetve
azéhezésésaszegénységfelszámolásárairányulónemzetköziprogramokbanis.
Ahalgazdálkodásfejlesztéséreirányulókutatásiprogramokvégrehajtásasoránegyremeghatározóbbakutatási
intézmények és a vállalkozások együttmƾködése, amit még tovább kell erƅsíteni a jövƅben. A kutatás
finanszírozása elsƅsorban hazai állami forrásokból, kisebb mértékben nemzetközi forrásokból történik, a
jövƅbenazonbanegyrenagyobbmértékbenkellfigyelembevennialternatívforrások(vállalatiforrások,hitelek
stb.)felhasználásánaklehetƅségét.
Ahazaihalászatikutatásfelkészültarra,segítseazágazatotabban,hogymegfeleljenazolyanújkihívásoknak,
mint a változó fogyasztói igények kielégítése, a természeti erƅforrások hasznosításának, illetve a megújuló
energiaforrások használatának növekvƅ szükségessége, továbbá a klímaváltozás. A halászati kutatás
intézményrendszere, infrastruktúrája és személyi állománya garancia arra, hogy hatékonyan segítse a hazai
halgazdálkodásinnovációját.



Halászatioktatás

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
fejlesztésénekszemélyiigényeihez„jelöljönkiolyegyéneket,akikkülföldrevolnánakkiküldendƅkahalászati
«mƾfogások gyakorlati megtanulása végett». A halászat ügyeinek intézésére 1906Ͳban az akkori ágazati
Minisztériumon belül létrehozzák a külön osztályként mƾködƅ Halászati igazgatási osztályt. Ennek egyik elsƅ
tevékenységeként, még ugyanebbenaz évben megalakula Magyar Királyi Halélettaniés Szennyvíztó Kísérleti
Állomás, melyet kis idƅ elteltével követ a Budapesti Állatorvosi Fƅiskola keretében munkálkodó Halkórtani
Állomás. Ezt a két intézményt tekinthetjük a halászati oktatás úttörƅinek, mivel deklarált feladatuk volt a
gyakorlati feladatok mellett az elméleti munkák (köztük az oktatás) végzése. Ez az állapot a második
világháborúvégéigálltfent.

Amásodikvilágháborútkövetƅen,aszocialistagazdaságigényeihezigazodvaalakultkiazazoktatásistruktúra,
melynek eredményeként szakemberek tucatjai tudtak külföldön, gyakorlati és elméleti képzésekben és
tanácsadásbanrésztvenni.Eztazidƅszakotazoktatásszintjénekhármaspillérejellemezte:szakmunkásképzés,
középszintƾhaltenyésztƅioktatásésfelsƅfokúhalászatioktatás.
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A szakmunkásokat a tatai Mezƅgazdasági Szakmunkásképzƅ Iskola képezte (nappali és levelezƅ képzésben
egyaránt).AközépszintƾképzéshelyszíneszinténTatavolt,éskevésbévoltsikeres,mivelatechnikusminƅsítƅ
tanfolyamoklevelezƅképzésbenfolytak,ésközépkáderekfoglalkoztatásaagazdaságokbanmégnemterjedtel
széles körben. A felsƅfokú halászati szakemberképzés helyszínei az egyetemek voltak, ahol üzemmérnöki és
agrármérnökiszintenfolytaképzés.

Arendszerváltástkövetƅenahalászatioktatásisátalakult.Gyakorlatilagmegszƾntaközépszintƾképzés,míga
szakmunkásképzés(melyfénykorában25Ͳ30hallgatótbocsátottkiévente)isegyrekevésbévoltnépszerƾ.Az
egyetemek tovább végezték a halászati oktatást, melyet tovább erƅsített az a döntés, miszerint a Magyar
TudományosAkadémiától(MTA)adoktor(PhD)képzés1994Ͳbenazegyetemekhezkerült.
AzEUcsatlakozásújabbváltozásokateredményezett.HazánkEUtagországkéntafelsƅoktatásbabevezetteaz
ún.Bolognaiképzésirendszert,melynekelsƅlépéseként,általában7szemeszter(3,5év)alattbachelor(BSc.,
ami fƅiskolaiͲüzemmérnöki szintnek feleltethetƅ meg), majd további 4 szemesztert (2 év) követƅen mester
(MSc.=master,azazegyetemi,agrármérnökiszint)fokozatotkapnakahallgatók.

Komoly erƅfeszítések ellenére, hiába van akkreditált képzés elfogadva, a halászati szakmunkásképzés
gyakorlatilagmegszƾnt.AszakmunkásképzésrenapjainkbaniselsƅsorbanaJávorkaSándorMezƅgazdaságiés
Élelmiszeripari Szakképzƅ Iskola és Kollégiumban (Tata) volna lehetƅség, de az intézményt komoly szabályok
kötik, a képzés alapfeltétele az elegendƅ létszámú hallgató jelentkezése. Ezt a kritikus létszámot sajnos az
elmúltévekbenritkánsikerült„összeverbuválni”,ígyazinnenkibocsátottszakemberekszámalecsökkent,bár
nagyszükségvolnarájuk.Aszektorjellemzƅje,hogy„betanítotthalászszakmunkások”végzikamunkát,akikaz
idƅsebb,Tatánvégzettkollégáiktóltanuljákmegaszakmarejtelmeit.
AzagrárképzéstfolytatófelsƅoktatásiintézményekmindegyikébenfolyikhalászatiͲhalgazdálkodásitantárgyak
oktatása.Újrendszerƾfelsƅoktatásiképzésazún.Duálisképzés,melysoránavállalatokfinanszírozzák(részben
vagyteljesen)ahallgatóképzését,deezértelvárják,hogyelƅremeghatározottszakterületenvégezzeaszakés
diplomamunkáját.Ezahalászatbamégnemterjedtel,azáttörésváratmagára.Hazánkbanmegtalálhatóegy
speciális jellegƾ képzés is (melyet az EU nem képes értelmezni és a kibocsátott oklevelet elhelyezni a
munkaerƅpiacon), ez pedig a halászati szakmérnök képzés (jelenlegi elnevezése: Halászati Ͳ Halgazdálkodási
Szakirányú Továbbképzés). Ennek jellemzƅje, hogy minimálisan BScͲvel (szakirányú képzettséggel) rendelkezƅ
kollégajelentkezheta2évesképzésre,aholfélévenként3x1hétidƅtartamalattkapjamegaképzést.
Az átalakult oktatási rendszer hozta magával az ún. OKJ (Országos Képzési Jegyzék) keretében meghirdetett
tanfolyamokatésképzéseket,melyekközöttmegtalálhatóaHalászͲHaltenyésztƅképzésis,melybenaziskolai
rendszerƾképzésiidƅ3év,iskolarendszerenkívüliképzésiidƅ800Ͳ1000óra.Ennekaképzésnekazátalakítása
ésmegreformálásafolyamatbanvan.Ahalászatioktatáshozsorolhatókaviszonylagnagyszámbanmeghirdetett
továbbképzésekéstanfolyamokis,melyekközültöbb,annakellenére,hogybizonyítványtvagyokleveletnem
bocsátki,magasszínvonalúképzéstnyújt.
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Elsƅsorban az egyetemeket és kutatóintézeteket érinti hazánk oktatáspolitikájában létrejött, a külföldi
hallgatók képzését preferáló irányzat. Régebben is több külföldi hallgató végzett hazánkban, de az elmúlt
idƅszakban, a kormányzat által megalkotott ún. Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében BSc.,
MSc.ésPhDképzésreérkeznekhazánkbarészͲvagyteljesidejƾképzésrekülföldihallgatók.Akezdeményezés
csakdicsérhetƅ,mivelezismételtenlehetƅségetnyújtarra,hogyahazaioktatásiésgyakorlatiszakembergárda
tudása alatt pallérozódjanak a külföldi hallgatók (modern szakszóval élve: ez a TudásͲtranszfer), és ezen
hallgatókhazatérveviszikazágazatjóhírét.
Az iskolarendszerben mƾködƅ elméleti képzést adó felsƅoktatási intézmények gyakorlati képzéstͲoktatást is
végeznek,deittmárszorosanegyüttmƾködnekazágazati(FM)ésazMTAintézményekkel.Ezakettƅsségjól
szolgálja elsƅsorban az MSc. és PhD szintƾ képzéseket, mivel így az elméleti ismeretek mellett kézzelfogható
gyakorlatitudásraisszerttesznekahallgatók.
Végezetülfontoshangsúlyozni,hogyazoktatásunkmitsemérneavállalatiͲgyakorlatiszakemberekéscégeik
támogatása nélkül. A tudás, a halászatiͲhalgazdálkodási ismeretek tárháza rendelkezésre áll a gyakorlati
szférában, ezért szükséges a minél szélesebb és mélyebb együttmƾködés, merjük felmérni a gyakorlat
elvárásaitésigényeit,mertezazalapjaagyakorlatorientáltképzésnek,ésígyvárhatóel,hogyolyanképzett
szakemberekkerülnekkiaziskolarendszerbƅl,akikmegálljákhelyüketamunkaerƅpiacon,ésöregbítenitudják
ágazatunkhírnevét.
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Halászatiszaksajtó

Halászat
Amikor 1899Ͳben megalakult az Országos Halászati Felügyelƅség, lendületet vett a tógazdasági haltenyésztés
fejlesztése, amelyet a maga eszközeivel segített az 1899Ͳben Landgráf János szerkesztésében megjelent
„Halászat”szaklap.Alap1945Ͳig,amásodikvilágháborúvégéigrendszeresenmegjelent,majd1948Ͳignéhány
lapszámmegjelenésétƅleltekintve1954Ͳigszüneteltakiadása.Ekkorújrabeindultalapmegjelentetése,ami
folyamatosvolt1960Ͳig.1961Ͳbenahalászatitémájúcikkeketa„Kisállattenyésztés”lapközölte,majd1962Ͳtƅl
ismétrendszeresenmegjelenikahazaihalászatszaklapja.Amegjelenésgyakoriságaváltozott,évi12Ͳrƅl6Ͳra,
majd4Ͳre,amelygyakoriságmindamainapigfennmaradt.AhazaihalászatiszaksajtótörténetétGönczyJános
dolgozta fel és ismertette a Halászatban megjelent cikksorozatában. A lap 1985Ͳtƅl az agrártárcát vezetƅ
minisztérium tudományos folyóirataként jelenik meg, az Agroinform Kft. kiadásában. 2012Ͳtƅl a lapot a
Vidékfejlesztési,KépzésiésSzaktanácsadásiIntézet(VKSZI),illetvejogutódjaaHermanOttóIntézet(HOI)adja
ki.
A
lap
szerkesztésében
a
hazai
halászat
érdekképviseletében, a szakirányításban, kutatásban és
oktatásban, illetve az innovációban aktív szakemberek
vesznek részt. A Földmƾvelésügyi Minisztérium (FM)
támogatásának köszönhetƅen a lap 2015Ͳtƅl teljes
egészébenszínesbenjelenikmeg.A2015.évmérföldkƅnek
tekinthetƅ a lap történetében amiatt is, hogy ez évben
beindult a „Halászat ͲTudomány” elektronikus lapnak a
megjelentetéseawww.agrarlapok.huinternetesoldalon.A
„Halászat ͲTudomány” kizárólag lektorált tudományos
közleményeket tartalmaz, amelyet így nyilvántart, illetve
referál majd a Magyar Tudományos Mƾvek Tára is. 2017Ͳ
benazFMtámogatásávalelkezdƅdöttaHalászatlapeddig
nyomtatásban megjelent számai digitalizálásának
elƅkészítése.

A több, mint 110 éves Halászat lap a hagyományokat
megƅrizve,deaváltozóigényekhezalkalmazkodvaamaga
sajátságos eszközeivel segíti a hazai halgazdálkodás
minƅségi fejlesztését. A lapnak öt állandó rovata van a
következƅk 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
halgazdálkodáseredményeit,sikereitésgondjait,illetveahalgazdálkodástérintƅrendeleteket,éstörvényeket
bemutató, utóbbiak értelmezését segítƅ cikkek. A lap fórumot biztosít szakmai vitáknak egyͲegy az ágazatot
foglalkoztatókérdésnekvitaindítócikkbentörténƅfelvetésével.

HalászatiLapok
A szakmai lapalapítások korát éltük, amikor a HalászatiLapok elsƅ száma megjelent. A Haltermelƅk Országos
SzövetségésaHalászatiTerméktanácsvezetƅi1999szeptemberébendöntöttekarról,hogyaHalászatiLapok,
mint információs és marketing hírlevél havonta nyolc oldalon adjon hírt az érdekképviseleti, illetve
piacszabályozótevékenységrƅl.A2000.februárbanmegjelentsajtóorgánumazidéna18.évfolyamábalépett.
Elmondható,hogyazelmúltidƅszakban,idƅkben,mindenhónapelsƅhetébenmegjelentahírlevél.
A hírlevélre azért van szükség, mert napjainkban a legfontosabb versenyelƅny az, hogy az ember – akár
magánszemély, akár vállalkozó – olyan közösség tagja, amelynek céljai vannak, s amelynek megvalósításáért
tenni is akar. A jó közösségben mƾködik a szolidaritás, természetessé válik a másik megsegítése,ugyanakkor
ennek a közösségnek elemi érdeke, hogy tagjai egymás
tevékenységérƅlinformálódjanak.Sazsemmellékesszempont,
hogy a közösség céljairól, törekvéseirƅl a szélesebb
közvélemény is értesüljön, tájékozódjon. A Halászati Lapok
örököse,folytatójaannakahalászatiörökségnek,amitalassan
hétévtizeddelezelƅttmegjelentHalászatiLapokképviselt.

Ha végig lapozzuk az évfolyamok bekötött példányait –
érdemes,mertsokhasznosinformációtolvashatunk–akkorazt
látjuk, hogy a Halászati Lapok bemutatta a magyar
halásztársadalom életét, küzdelmeit, eredményeit, de a
kudarcait is. A Halászati Lapok ma már része a halászok,
haltermelƅk, halászattal foglalkozó kutatók, egyetemi oktatók,
döntéshozók, és a hatósági szakemberek életének, hiszen a
rendszeres megjelenéssel beágyazódott a mindennapok
folyamatába.Ahírlevélküldetésenemváltozott,ajövƅbenisa
halásztársadalom érdekeit kívánja megjeleníteni. S ebben a
döntéshozók,hatóságiszakemberekispartnerek,mertszívesen
nyilatkoznakalapnak.AHalászatiLapokrangoshelyetvívottki
a szakmai lapok között, amit a jövƅben is szeretnénk
megtartani.(AMAͲHALhonlapján–www.magyarhal.hu–2008Ͳ
tólolvashatóakaHalászatiLapokévfolyamai.)
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Szakirányítás

A Kormány tagjainak feladatͲ és hatáskörérƅl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet szerint a Kormány
halgazdálkodásértfelelƅstagjaaföldmƾvelésügyiminiszter,akiahalgazdálkodásértvalófelelƅsségekeretében
elƅkészíti a halak és más hasznos víziállatok védelmére, fenntartásuk, hasznosításuk szabályaira, a
halgazdálkodás feltételeire, a halƅrzésre, a horgászatra és a halászatra, valamint a halgazdálkodással
összefüggƅ állami bevételek felhasználására vonatkozó jogszabályokat. Emellett a Földmƾvelésügyi
Minisztérium (a továbbiakban: FM) minisztere látja el a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek Magyar
Államot megilletƅ halgazdálkodási joghaszonbérleti szerzƅdés vagy vagyonkezelési szerzƅdés útján történƅ
átengedésével kapcsolatos feladatokat, ƅ felel a haltenyésztés genetikai erƅforrásainak megƅrzéséért és
fejlesztéséért (tenyésztésszervezés, ponty fajtaelismerés), valamint a halászati piacszervezésért és a halászati
termelƅiésszakmaköziszervezetekelismeréséértis.

Az Európai Halászati Alap (2007Ͳ2013) támogatásai vonatkozásában az FM látja el az Igazoló Hatóság és
Ellenƅrzƅ Hatóság feladatait. Az FM felelƅs az EU Közös Halászati Politikájának megvalósítását biztosító
közösségi joganyagok hazai jogrendbe illesztéséért, a közvetlenül alkalmazandó közösségi jog hazai
alkalmazásánakbiztosításáérttovábbáhalgazdálkodásitémábananemzetközikapcsolatokbóladódófeladatok
teljesítéséért, a nemzetközi szervezetekkel való együttmƾködés ágazati feladataiért, a halgazdálkodási
statisztikákösszesítéséértésazazokkalkapcsolatosadatszolgáltatásifeladatokellátásáért(FAO,EU,OECD).Az
FM biztosítja Magyarország képviseletét a FAO égisze alatt mƾködƅ szakmai szervezetekben. Az FM
képviseletetbiztosítéskialakítjaamagyarálláspontotazEUBelsƅͲkülsƅHalászatpolitikaiMunkacsoportjában,
aCOREPERüléseken,azEUHalászatiMiniszterekTanácsán,azEUHalászatiFƅigazgatókértekezletén,valamint
azEurópaiHalászatiEllenƅrzésiHivatalIrányítóTestületében.

Az FM felelƅs az Országos Halgazdálkodási Tanács titkárságának mƾködtetéséért, az OHT üléseinek
lebonyolításáért, döntési javaslatainak elƅkészítéséért. Szintén az FM felelƅssége az „Állami halgazdálkodási
feladatok támogatása” fejezeti kezelésƾ elƅirányzat évi mintegy félmilliárd forint összegƾ forrásainak
felhasználása, támogatási jogcímeinek kidolgozása, a források halgazdálkodási ágazatba történƅ
visszaforgatása,ezenfelülaminƅségipontytenyésztésiprogrambanvalórészvételcsekélyösszegƾtámogatása.
Az FM halgazdálkodási hatósági és nyilvántartási feladatai körében felelƅs a halgazdálkodási vízterületek
különleges rendeltetésƾvé nyilvánításáért; az elektromos halászgépek nyilvántartásáért; a miniszter által
kiadható halfogási engedélyek – az országos kutatási célú, valamint a meghatározott halgazdálkodási
vízterületekenegyenáramúelektromoseszközhasználatávaltörténƅhalfogásrafeljogosítóegyébcélúhalfogási
engedély –kiadásáért;az államot megilletƅ halgazdálkodási joghaszonbérletére irányuló pályázati felhívások
kiírásáértésabenyújtottpályázatokelbírálásáért.
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Az FM kapcsolatot tart stratégiai partnereivel, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezettel, a
MagyarOrszágosHorgászSzövetséggel,ésaMagyarHaltaniTársasággal.AzFMfelelƅsahalászatiƅrivizsga,az
állami halászvizsga és az állami horgászvizsga részletes szakmai anyagának meghatározásáért. Az FM
tulajdonosijoggyakorlásábanésszakmaifelügyeletébenmƾködikaBalatoniHalgazdálkodásiNonprofitZrt.,és
aBalatoniHalászatiZrt.AtárcatudományosfolyóirataaHalászat,melyegyedülállóazagrárszaklapoksorában,
mivel kisebb megszakításokkal az 1899. évi alapítása óta létezik, és jelenleg 110. évfolyamában jár. A
földmƾvelésügyiminiszteráltaladományozhatóágazatielismerésekaProAquaculturaHungariaeDíj,valamint
a Horgászatért Érdemérem. Az FM tulajdonosa a Minƅségi Magyar Hal tanúsító védjegynek, és részt vesz a
védjegyrendszer kialakításában, mƾködtetésében. A halgazdálkodási szakigazgatás központi irányító szervén
(FM)belülazállamiföldekértfelelƅshelyettesállamtitkárirányításában2014ótaönállószervezetiegységként
mƾködikaHorgászatiésHalgazdálkodásiFƅosztály.

A központi és területi halgazdálkodási hatóságok hatáskörérƅl és feladatairól a földmƾvelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérƅl szóló kormányrendelet rendelkezik. Alapértelmezetten
elsƅfokú halgazdálkodási hatóságként a halgazdálkodási vízterület medrének fekvése, illetve halgazdálkodási
szabályokmegsértéseeseténazelkövetƅlakhelyeszerintilletékesmegyeszékhelyjárásihivatala,mintterületi
halgazdálkodásihatóságjárel.Agyakorlatbanezaszervvégziahalgazdálkodássalkapcsolatoshatóságimunkát
(halgazdálkodási tervek jóváhagyása, halpusztulási jelentések befogadása, halmentés elrendelése, halászati
ƅrökkel kapcsolatos feladatok). Ide tartozik halvédelmi és halgazdálkodási bírságok kiszabásával kapcsolatos
feladatokellátásais,valamintahalászatrajogosítóokmányokkiadása.

Országos illetékességƾ halgazdálkodási hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a nem ƅshonos, a
Pannon biogeográfiai régión kívülrƅl származó, illetve az akvakultúrás tanácsi rendelet szerinti halfaj
halgazdálkodási vízterületre telepítésének engedélyezésében, hallépcsƅ létesítésének elƅírásában, a gerinces
halfogyasztó állatok és az inváziós halfajok elleni fellépésre kötelezés során, és az felel a halászati szakértƅi
névjegyzékvezetéséértis.TenyésztésihatóságkéntaPestMegyeiKormányhivatalfelelƅsségikörébetartozika
fajtaelismerésre,ésafajtaelismerésfenntartásáravonatkozóteljesítményvizsgálatokelvégzéseis.

Emellett az Nemzeti ÉlelmiszerláncͲbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) lát el számos országos
jelentƅségƾ 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 Halƅri Szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az Országos Halgazdálkodási
Adattár mƾködtetése. Mindezek mellett a NÉBIH ellátja a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan
halászatmegelƅzésére,megakadályozásáraésfelszámolásárairányulóközösségirendszerlétrehozásárólszóló
tanácsirendeletbenmeghatározotttagállamihatóságifeladatokatis.
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A halgazdálkodási ágazattal kapcsolatos statisztikai adatok gyƾjtésében, és feldolgozásában fontos szerepet
játszik az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) is. Az AKI felel egyebek mellett a haltermelƅk
által az Országos Statisztikai Adatgyƾjtési 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 2014Ͳ2020. évi Magyar Halgazdálkodási Operatív Programhoz (a továbbiakban:
MAHOP)kapcsolódóanazAKIvégziaprogramra,ésazágazatravonatkozómonitoringͲadatokértékelését,ésaz
intézetlátjaelazEurópaiUnióAdatgyƾjtésiKeretrendszerévelkapcsolatosnemzetikapcsolattartóifeladatokat
is.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program irányító hatósági feladatait 2014Ͳtƅl a Miniszterelnökség AgrárͲ
vidékfejlesztésértfelelƅsÁllamtitkárságalátjael.ÍgyaMiniszterelnökségfelelƅsségikörébetartozikazEurópai
TengerügyiésHalászatiAlaptámogatásainakakezelése,aMAHOPMonitoringBizottságtitkárságifeladatainak
ésaMAHOPvégrehajtásávalkapcsolatosegyébfeladatokellátása.
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Nemzetközikapcsolatok

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 elsƅsorban Woynárovich Elek
professzorérdeme,akiavilágszámosfejlƅdƅországábandolgozottszakértƅkéntNepáltólBraziliáig.
A magyar édesvízi halgazdálkodás eredményeire felfigyelt a FAO, amelyik magyar szakértƅk foglalkoztatása
mellet az 1970Ͳes években segítette HAKI nemzetközi kutatóintézeti szintre fejlesztését és a százhalombattai
TemperáltvízƾHalszaporítóGazdaság(TEHAG)létrehozását.AHAKIésaTEHAGrévénamagyarhalgazdálkodás
még ismertebb lett a világban és nemzetközi szakmai körökben az 1980Ͳas években Magyarországot
„nagyhatalomnak” tekintették az édesvízi haltermelés területén. A FAO kapcsolatok továbbra is fontosak
maradtak,amelykeretébenCsávásImre13évigvoltaFAOÁzsiaiésCsendesͲóceániRegionálisKözpontjának
vezetƅ akvakultúra szakértƅje, illetve sok magyar szakértƅ dolgozott a világ számos fejlƅdƅ országában
akvakultúra fejlesztési programokban. Emellett FAO továbbképzési programok keretében több száz fejlƅdƅ
országbeli szakember tanult Magyarországon. A szakértƅi munka és az oktatás mellett Magyarország
beruházásokkal, berendezés és tenyészhal szállítással is segítette az akvakultúra fejlesztést többek között
Braziliában,EgyiptombanésIrakbanelsƅsorbanazAgroinvestcégaktívközremƾködésével.AFAOsegítségével
Magyarországon, Szarvason jött létre 2004Ͳben a Közép és Kelet Európai Akvakultúra Központok Hálózata
(NACEE), amely ma is egy aktív szervezet az európai akvakultúrában. A NACEE révén Magyarország „híd”
szerepetisjátszikEUésnemEUországokközöttazakvakultúraterületén.

MagyarországEurópaiUnióstaggáválásátmegelƅzƅenhazaikutatóintézmények(elsƅsorbanaHAKI)máraktív
munkakapcsolatban álltak uniós intézményekkel és szervezetekkel és késƅbb az együttmƾködés tovább
erƅsödött.EUͲsK+Fprojektekbenvalórészvételmellett,magyarszakemberekaktívszerepetjátszottak,illetve
játszanakeurópaiszervezetekben(pl.EATiP,ACFA,AAC,SCARFISH),illetvemagyarkezdeményezésrejöttlétre
a Tengerrel Nem Rendelkezƅ Országok együttmƾködése az édesvízi halászat területén. Magyar halászati
szakember volt az Európai Akvakultúra Társaság (EAS) elnöke 2006Ͳ2008 között Váradi László személyében.
Magyarországnemzetköziegyüttmƾködésenemcsakakutatásésaszakirányításterületénaktív,deaMagyar
AkvakultúraésHalászatiSzakmaköziSzervezet(MAͲHAL),illetvekétjogelƅdjeazEurópaiAkvakultúraTermelƅk
Szövetségének(FEAP)egyiklegaktívabbkeleteurópaitagja.ASzövetkezetekNemzetköziSzövetségeHalászati
Bizottságábanisjelentƅsszerepettöltöttbeérdekképviseletünk.

A Bizottságban japán elnök mellett mindig egyik alelnöknek a magyar képviselƅt választották meg: Bencze
FerencutánDr.CsomaAntalt,majdCsomaGábort.Amagyarhalászatnemzetközielismerésétjelentiazis,hogy
a Bizottság, s a japán kormány által finanszírozott a világ számos országában szervezett, Halászatfejlesztési
Szemináriumokramindigfelkértekelƅadásoktartásáramagyarszakembertis.JelenlegaMAͲHALkétEUprojekt
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konzorciumitagja,azFP7keretprogramkeretébenaDiversifyprojeknek,ésaH2020keretprogramonbelüla
ClimeFishprojektnek.

A fejlƅdƅ országok megsegítését, a szegénység és az éhezés felszámolását szolgáló, magyar részvétellel
megvalósuló programokban a halászat jelentƅs szerepet játszik. Így például a laoszi élelmiszerellátás
fejlesztésére irányuló kötöttsegélyhitelprogram keretében tilápia ivadéknevelƅ gazdaság mƾködik Laoszban,
ésmagyarszakértƅksegítikahalgazdálkodásiágazatfejlesztését.Magyarhalászatiintézmények,szervezetekés
termelƅkkétoldalúkapcsolatbanállnaktöbbeurópai,illetveEurópánkívüliországgal(többekközöttKínával),
illetvefolyamatbanvanakapcsolatokbƅvítéseAlgériával,Iránnal,MexikóvalésTunéziával.
Akölcsönöselƅnyökönalapulónemzetköziegyüttmƾködésamagyarhalgazdálkodásegyiksajátossága,illetve
erƅsségemártöbbévtizede.Fontos,hogyazágazatiszereplƅkösszefogásávaléscélirányosállamitámogatások
felhasználásávaleztasajátságosértéketmegƅrizzük,illetvefejlesszük.
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AzEUáltaltámogatottHOPE,aHOPésaMAHOPágazatfejlesztésiprogramok
AHalászatiOrientációsPénzügyiEszköz(HOPE),2000Ͳ2006

Magyarországon a halgazdálkodás fejlesztése és támogatása az Európai Unióhoz való csatlakozás elƅtt is egy
hosszú távú stratégia megvalósulását segítette elƅ. A csatlakozással 2004Ͳtƅl részesei lettünk a 2000Ͳ2006Ͳos
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) nevƾ támogatási programnak. Ez a támogatási forma önálló
strukturális alapként mƾködött az AgrárͲ és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében. A nemzeti
támogatások közül a halgazdálkodási és a hal tenyészanyag támogatások kerültek engedélyeztetésre, melyek
2006 végéig voltak adhatóak. Megfigyelhetƅ volt a beruházási és a marketing jellegƾ támogatások elválása
egymástól.  A támogatási források már a kezdetektƅl döntƅ többségükben a hazai termelésƾ árualap
biztosításátilletvenövelésétszolgáltákatermelƅinfrastruktúrabƅvítésével,ésameglévƅkkorszerƾsítésével.
Ittelsƅsorbanatógazdaságokra,azintenzívrendszerekre,ésahalfeldolgozókragondolunk.AHOPEazAVOP
prioritásai közül a „Versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezƅgazdaságban” címƾben önálló
intézkedéskéntkapotthelyet„Ahalászatiágazatstrukturálistámogatása”címmel.
A stratégia továbbvitelében meghatározó elem volt, hogy 2007Ͳben már körvonalazódott az új programozási
idƅszakra vonatkozó Európai Halászati Alap (EHA) forrásainak felhasználására készített Nemzeti Halászati
Stratégiai Terv, valamint a Halászati Operatív Program (HOP).A HOPE támogatási forrására a 2004Ͳ2009
idƅszakbanösszesen86dbpályázatotnyújtottakbe,melybƅl51voltsikeres.Alegnépszerƾbbalintézkedésaz
„Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerƾ haltermelƅ rendszerek építése, felújítása és halkeltetƅk
korszerƾsítése” 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,
hogyapotenciálispályázókmegismertékazújtársfinanszírozottrendszert,többségük„pályázóképessé”váltés
sikeresenvehetnekrésztakövetkezƅ,2007Ͳ2013Ͳasprogramozásiidƅszakban.

HalászatiOperatívProgram(HOP),2007Ͳ2013
A 2007Ͳ2013Ͳas teljes programozási idƅszakra az EHA társfinanszírozásával az elƅzƅ 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 idƅszakban sem
változtak, ezek gyakorlatilag megegyeznek a Közös Halászati Politika (KHP) alapelveivel – figyelembe véve
Magyarország,minttengernélküliországgeográfiaihelyzetétésahalastavihaltermelésdominanciáját.
AHalászatiOperatívProgrammalahalászatiágazatszámáraigenkomolyfejlesztésilehetƅségeknyíltakmeg.
Ezekalehetƅségekarendelkezésreállóforrásokmintegy70százalékábanatógazdaságok,intenzívrendszerek,
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halfeldolgozók építésére, felújítására és infrastruktúrájuk fejlesztésére álltak rendelkezésre. A források 25
százalékaahalászatiágazatkollektívintézkedéseihezésahaltermékekpromóciójáhoznyújtottaksegítséget,a
fennmaradó 5 százalék az un. technikai segítségnyújtás keret, ami a program adminisztratív megvalósítását
szolgálta.Aprogrammódosításokutánaténylegesenaberuházásokrafordítottkifizetettámogatásaközel14
milliárd forintos összes kifizetés 87 százalékát adta. A program során benyújtott 686 támogatási kérelembƅl
504 elnyerte a támogatást. Az elutasítások indoka legtöbbször a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés
hiányosságaivoltak.
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 megfelelƅen szétválasztott
támogatási keret volt. A probléma abban jelentkezett, hogy a nem konvergencia területen nem volt kellƅ
számú kérelmezƅ, aki felhasználta volna a keretet és a maradékot az uniós jogszabály miatt nem lehetett a
fejletlenebbkonvergenciarégiókraátcsoportosítani.Megfigyelhetƅvolt,hogyakérelmezƅk(elƅzƅprogramban
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
cégstratégiaszerintépítetteavállalkozásátatámogatásoksegítségével.
A2014Ͳ2020ͲasidƅszakMagyarHalgazdálkodásiOperatívProgramjaszervesfolytatáskénttartalmazzaazelƅzƅ
programok halfogyasztást ösztönzƅ intézkedései is, és reményeink szerint ahalfogyasztás növekedése fel fog
gyorsulni,ésnéhányhellyelelƅbbreléphetünkmajdazeurópaihalfogyasztási„ranglétrán”.

MagyarHalgazdálkodásiOperatívProgram,MAHOP(2014Ͳ2020)
AMagyarHalgazdálkodásiOperatívProgramot(atovábbiakban:MAHOP)azEurópaiBizottság2015.december
7Ͳén fogadta el. Minderre tekintettel a MAHOP tényleges végrehajtása és megvalósítása a 2016. évben
kezdƅdött meg. A MAHOP kiemelt célja a Halászati Operatív Program (HOP 2007Ͳ2013) által megteremtett
termelƅi bázisok, a halgazdálkodási kkvͲk fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés
versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megƅrzése vagy növelése mellett az akvakultúra
fenntarthatóságának alternatív energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével
történƅ 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 elƅzƅ programozási idƅszakban megkezdett „Kapj
rá!”halfogyasztástnépszerƾsítƅmarketingkampányt.
A MAHOP intézkedései ezen prioritásoknak megfelelƅen kerültek kialakításra és ennek megfelelƅen kerültek
kidolgozásra a felhívások is. A MAHOPͲban meghatározott egyedi célkitƾzések összhangban vannak az EU
prioritásaivalis.Azintézkedésekmegvalósításávaljavulatermelésbiztonsága,azágazatversenyképessége,a
munkakörülményekésakkvͲkstabilitása.2017.március31.napjáigazösszesMAHOPfelhívás(8dbstandard
és5dbkiemelt),ateljeskeretremeghirdetésrekerült,azazkb.16,072milliárdFtösszegben.
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Amagyarakvakultúrafejlesztésiirányaiésjövƅképe

A hazai akvakultúraͲfejlesztés célkitƾzéseit és fejlesztési prioritásait a 2014Ͳ2020Ͳas Nemzeti Akvakultúra
Stratégiai Terv tartalmazza, amelynek kidolgozása során a készítƅk figyelembe vették mind a hazai
elƅzményeket, mind az európai akvakultúra jövƅképét meghatározó dokumentumokat. A stratégiában foglalt
ágazati helyzetértékelésbƅl is látszik, hogy az akvakultúra fejlesztése Magyarország számára nemcsak
lehetƅség,deazágazatgazdaságisúlyántúlmutatószükségletis.Gazdaságiésnépegészségügyiszempontbólis
stratégiaicélazEUͲbanazutolsókközöttlevƅhalfogyasztásunknövelése,ésszezonalitásánakamegszüntetése.
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
módjaamultifunkcionálisakvakultúrafejlesztése,amely–ahaltermelƅgazdaságistabilitásántúl–azágazat
megítélésének javítására is alkalmas. Jobban ki kell használnunk hazánk természeti adottságait, mint pl. a
geotermáliserƅforrásokat,ésnövelniazértékesfajokatintenzívennevelƅrecirkulációsrendszerekbevonásáta
termelésbe. Ugyanakkor perspektivikus iránya fenntartható intenzifikációt lehetƅvé tevƅ, az intenzív és
extenzív rendszerek elƅnyös tulajdonságait ötvözƅ kombinált rendszerek fejlesztése is, amiben hazánk
nemzetköziszintenisfigyelmetérdemlƅeredményeketértel.

A fogyasztás növelése érdekében szükséges a feldolgozó kapacitások növelése és a meglévƅ kapacitások
kihasználtságának javítása. Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy a termékspektrum szélesítése, a magas
feldolgozottsági fokú és hozzáadott értékƾ, konyhakész, attraktívan és higiénikusan csomagolt haltermékek
nélkül a halfogyasztás jelentƅsen nem növelhetƅ. Nem kevésbé fontos a jól felépített marketing, a halételek
egészségügyihatásainak,elkészítésének,piacielérhetƅségénekmegismertetése,ahagyományosfórumok(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
marketingterénfontosazakvakultúra„láthatóságának”javítása,gazdasági,társadalmiésszociálisszerepének
megismertetése, a keringƅ tévhitek eloszlatása is (kiadványok, rendezvények, ágazati információs rendszer
kialakítása).

Nemleheteléggéhangsúlyozni,hogyahalfogyasztásnöveléséhezerƅsítenikellahaltermékekirántifogyasztói
bizalmat is, ami célzott minƅségpolitikát követel meg. A megbízható minƅség biztosításában fontos szerepet
játszhatnakatanúsítóvédjegyek(mintakialakításalattlevƅMinƅségiMagyarHalvédjegy),aminƅségihelyi
termékek kiemelését pedig a földrajzi árujelzƅk (OEM, OFJ) segíthetik. Ebben kulcsszerepe lehet a MAͲHAL
piacszervezésiésérdekképviseletitevékenységének.
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Kiemeltfontosságúfeladat,hogyolyanjogszabályiésgazdaságifeltételeketteremtsünkabefektetƅkszámára,
amelyek biztosítják az akvakultúrába való befektetéseik megtérülését. Ehhez szorosan együtt kell mƾködni a
társminisztériumokkal, a MAͲHALͲlal és a NAKͲkal, valamint az Európai Bizottsággal is, hogy elkerülhessük a
hazai akvakultúra versenyképességét és fenntarthatóságát hátrányosan érintƅ jogszabályok bevezetését. A
jogalkotásnak megbízható statisztikai és kutatási eredményeken kell alapulnia, ehhez azonban célzott
adatgyƾjtési és kutatási programok kellenek, amelyek nélkül vitás esetekben a szakigazgatásnak nem állnak
rendelkezésére az álláspontjának alátámasztásához szükséges adatok. A MAHOP keretében beindult, az AKI
általmenedzseltKözösségiAdatgyƾjtésiKeretprogram(DCF)jelentƅselƅrelépésleszeterületen.Ugyanebbƅl
azokból,azinformáltdöntéshozatalmiattelengedhetetlenülfontosahaltermelésilétesítményeknyilvántartási
kötelezettségének bevezetése is. Emellett az európai és a magyar kormányzati törekvésekkel összhangban
továbbnemhalogathatófeladatazakvakultúravállalkozásokhatóságiügyintézésénekegyszerƾsítéseazágazati
szereplƅkadminisztratív(éspénzügyi)terheinekcsökkentéseérdekében.

A hazai szakigazgatás szakmai kapcsolatainak és érdekérvényesítƅ képességének erƅsítése érdekében fontos
tovább mélyíteni a középͲ és keletͲeurópai országok, valamint az édesvízi akvakultúrában érdekelt uniós
tagországokregionálisegyüttmƾködését.A2020utániidƅszaktámogatásiprioritásainakmeghatározásasorán
már a tervezés idƅszakában szükséges a közös fellépés és a magyar érdekek közös regionális érdekeken
keresztülvalóérvényesítése.

AtermészetesͲvízikereskedelmicélúhalászatmegszüntetéseközvetveszinténazakvakultúraszerepéterƅsíti.
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 jövƅben az ellenƅrzött és folyamatos minƅségƾ
haltermékeket elƅállító akvakultúra biztosítja. A jó minƅségƾ akvakultúrában termelt halnak a következƅ
évekbenfƅszerepeleszahalellátásban,atermészetesͲvízihalakirántiigénypedigstimulálóhatássallehetaz
akvakultúrafajkínálatánakdiverzifikációjára,ésígyatechnológiákfejlƅdésére.Természetvédelmiindokokmiatt
szükségesanemƅshonoshalfajoktermelésénekszigorúbbellenƅrzése,bizonyosterületekenakárbetiltásais,
azoktermészetesvizekbevalókikerülésénekmegakadályozásaérdekében.

Magyarország, illetve a magyar halászati intézmények és szakemberek az 1980Ͳas évek óta aktívan részt
vesznekazéhezésésaszegénységfelszámolásárairányulónemzetköziakvakultúrafejlesztésiprogramokban.A
magyar halászat nemzetközileg is elismert értékét meg kell ƅrizni, és tovább kell erƅsíteni. A fenti célok
összehangoltéskövetkezetesmegvalósításaͲreményeinkszerintͲaszakigazgatás,akutatás,azoktatásésaz
ágazatiérdekképviseletszorosegyüttmƾködésébenazágazatjelentƅsfejlƅdésétindíthatjael.
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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 fejlƅdését. Jövƅre megjelenünk azonban egy
bƅvített tartalmú könyvvel,amelyben átfogó képet adunk az elmúlt évtizedek érdekképviselettel kapcsolatos
eseményeirƅl,illetveahalászatiágazatszervezeténekésmƾködésénekváltozásairól.
Hatévtizedutánisaztmondhatjuk,hogyamagyarhalászatiágazatbiztatójövƅelénéz.AMagyarAkvakultúra
és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAͲHAL) megalakulásával jóval hatékonyabb, és a gazdálkodást jobban
segítƅ érdekérvényesítƅ tevékenységet folytathat az ágazat. A magyarhalászati ágazat mindig is képes volt a
megújulásra.Arendszerváltásutánezvoltazegyetlenolyanállattenyésztésiágazat,amelybennemesettvissza
ajövedelmezƅség.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozással új fejlesztési forrásokhoz jutottak a haltermelƅk, hiszen a magyar
kormányésazEUtámogatásainakköszönhetƅenazújtársadalmigazdaságikihívásokrajóválaszokatadtak,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
halfajokatvontakbeatermelésbe.Ahalászatiágazategészségesésjóminƅségƾtermékekkelláttael,éslátjael
a magyar fogyasztókat, sƅt egyre több magyar halat értékesítenek exportra is. A MAͲHAL – a kormányzati
törekvésekkel összhangban – mindent megtesz azért, hogy a hazai, igen alacsony halfogyasztási szint
növekedjen,hiszenahalazegyiklegegészségesebbfehérjeforrásunkatáplálkozásban.Azágazatitörekvéseket
aziserƅsíti,illetvesegítimegvalósulni,hogyazEurópaiUnióbanissokkalnagyobbfigyelemirányulazédesvízi
akvakultúra–ezenbelülamagyarhalászatiágazat–fejlesztésére,mintakorábbiévekben.

Természetesen, nincs megállás. A jövƅ feladatai közül érdemes megemlíteni azokat, amelyekre kiemelkedƅ
figyelmetfordítanakazágazatvezetƅi.Fontosaszakmunkásképzés,azutánpótlásnevelésmegszervezése,az
intenzív technológiák elterjesztése, a feldolgozottság fokának a növelése. Miután a MOHOSZͲszal stratégiai
együttmƾködésjöttlétre,ahalászatiágazatnakisfontos,hogyahorgászokigényeitmagasszintenszolgáljukki.
Atermészetesvizekhalállományánakadiverzifikálásaaztjelentiszámunkra,hogyapontymellettaragadozó
halfajokat, és a keszegféléket is jóval nagyobb mennyiségben kell biztosítanunk a természetes vizek
betelepítéséhez.

VégezetülezútonisarraösztönzömakedvesOlvasót,hogyfogyasszonminéltöbbhalat,merteznemcsaka
hazaihaltermelƅknekkedvez,hanemazÖnegészségénekis.

Dr.NémethIstván
MAͲHALelnök
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