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Az elmúlt időszak történései, 
pénzügyi helyzet és a futó 

pályázatok ismertetése

Sziráki Bence

ügyvezető igazgató



2021. június

 2021.06.16. MA-HAL 

tisztújító közgyűlés 

(Rétimajor)

 Antalfi és Tölg”, 

valamint a „Magyar 

Halászatért” 2020. évi 

díjak átadása

 2021. szeptember 3-án 

megtörtént a 

változásbejegyzés



2021. július-augusztus

 Új animációs kisfilm készült a HalPéntek
kampányunkhoz

 A magyar haltermelés értékei kisfilm

 Nyári receptfüzet

 Halpéntek média kampány (rádió, online) június-július

 A völgyzárógátas tógazdaságok súlyos gondokkal 
küzdenek országszerte a tavasz óta tartó egyre nagyobb 
aszály miatt – sajtóközlemények és levél a Minisztérium 
részére

 VII. Pinka-völgyi Halas Napokon részvétel (2021.06.10.)

 Ponty tenyésztési program felülvizsgálat

 Dinnyési Halgazdaság Kft. Keltetőház laborjának 
felújítás megkezdése

 Dinnyési Halgazdaság Kft. MAHOP kölcsön – szavazás

 Angol nyelvű narráció készült magyar haltermelés értékei 
kisfilmünkhöz



2021. szeptember

 XLV. Halászati Tudományos Tanácskozás (2021.09.08-
09.)

 Önálló megjelenés a 28. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon

 A MA-HAL "Halpéntek" halfogyasztást népszerűsítő 
promóciós és kommunikációs kampánya önálló 
standdal jelent meg az "Egy a Természettel" -
Vadászati és Természeti Világkiállításon 2021. 
szeptember 25.  és október 14. között a "D" 
pavilonban. A standon ingyenes halas kóstoltatásra, 
népszerűsítő kiadványok terjesztésére került sor, 
ezenkívül halas gyermekfoglalkoztató sarok és 
halászati fotókiállítás is helyet kapott.

 2021. szeptember 22-én MOHOSZ-MA-HAL koordinációs 
egyeztetés

 2021. szeptember 23-án "Pakstól-Mohácsig" Iskolák 
közötti halászléfőző verseny

 2021. szeptember 28-án egyeztetés az AM-ben -
Pontytenyésztési program

 2021. szeptember 30-án, megrendezésre került a 4. 
Halászati Kerekasztal Kaposváron



2021. október

 A jövő kihívásai a horgászat és haltermelés 

területén konferencia október 3-án

 Horgászati célú haltelepítések 

Magyarországon (videó)

 MA-HAL, MOHOSZ és NAK közös 

sajtótájékoztató október 21-én Akasztón

 Szakmai elismerések az 1956. évi Forradalom 

és Szabadságharc emléknapja, október 23-a 

alkalmából (2021)

 AKI - MAHOP elégedettségi felmérés

 Magyar Állattenyésztők Szövetége



2021. november

 Videó: Legyen a péntek HalPéntek!

 A MA-HAL kérésére módosult a "standard és 
preferált őshonos halfajok telepítése, 
visszatelepítése" pályázati telepítések 
megvalósításának záró határideje

 Halpéntek média kampány (rádió, online) 
november - december

 Víziállat-egészségügyi tanfolyam szervezése 
(2021.12.08.)

 Új halas recepttel bővült a www.halpentek.hu 
oldalunk

 Karácsonyi halárusító pontok bekérése (2021)

 Karácsonyi sajtótájékoztató szervezése 
(2021.12.13.)

 Készül az éves jelentés (AKI)



2021. december

 Elnökségi ülés (2021.12.01.)

 Elkészült a felújított halkeltető 
laboratórium Dinnyésen

 A Nébih Állategészségügyi és 
Állatvédelmi Igazgatóságával 
közösen víziállat-egészségügyi 
tanfolyamot tartottunk

 Megjelent szervezetünk 2020. évi 
működéséről szóló kiadványunk 
(Fehér Könyv)

 Karácsonyra is érdemes hazai 
édesvízi halat választani! (MA-HAL-
AM-AMC sajtótájékoztató)

 A www.halpentek.hu weboldalon 
ismét létrehoztunk egy karácsonyi 
halbolt keresőt

 2022. évi pályázatok összeállítása

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.halpentek.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cW-mIq3SIXv99ueQVHdlvdfL_SoyvSM3EdFB90026a-4T7LxdbsAN4-M&h=AT2Ic7yf__3-ksuxk5UM5CaxIbjc4RNSmgyt3qWMSIe0WaoaKbzf3X1-l6v9j4U0vX-mjh-vuqshsQFfvnCOBU5J9nNG8b-ltovV0TtCkUGGOShiPqLUhWlj5y0SKOkMbtHw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0qareA7gdXeBLCDCl4F5OljGe2uitjIezJM3Rq5RFERfwFBP6NhSjTgwG7-YPQrorcnZc7pK59iu-yFidDce4gzw7LsayVOLkSP-wWRTFkjntUtav6hx2UDZxdzqlBwwrC7ao6Oi4zsIgfU4OUqp3giNx4GywbOaAH_yhSjvbf7NUCI2I2uwSPueoeRh6sTOaNdLETonAMWN-l9B2D6Ukk


2022. január

 2022. január 1-től a MA-HAL csatlakozott a 

Magyar Állattenyésztők Szövetégéhez.

 Állattenyésztők Lapja előfizetés

 XI. Halászati és Horgászati Szakember-

találkozó

 A MA-HAL együttműködési megállapodást írt 

alá a MAGOSZ-szal a kamarai választásokkal 

kapcsolatban

 Új munkatárs a MA-HAL irodában

 2021. évi pályázatok elszámolása



2022. február

 AKI halár figyelő rendszer 
workshop

 28. Fegyver, horgászat, 
vadászat nemzetközi 
kiállításra (FeHoVa) és 
Horgászgála

 Tenyészanyag felmérés

 Elnökségi ülés (2022.02.16.)

 MOHOSZ - MA-HAL tavaszi 
pontyár kialakítása

 MA-HAL TO (40 M Ft)

 AM PTKF pályázat beadása 
(1,8 M Ft)



2022. március

 Halak napja 2022.03.22.

 SIRHA 2022.03.23.

 Adománygyűjtés az ukrán 
menekültek javára

 MA-HAL Marketing Kft. TO (10 M 
Ft)

 Halfőző verseny szervezésének 
megkezdése

 Elismert pontyfajták 
teljesítményvizsgálati rendszerének -
Ponty teljesítményvizsgálati irányelv 
tervezet elfogadása

.



2022. április

 Pénzügyi beszámolók elkészítése

 Felügyelő Bizottsági ülés

 Elnökségi ülés

 Közgyűlés szervezése

 Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Napok szervezése

 Elismert pontyfajták teljesítményvizsgáltainak végrehajtása

 Belső-Somogy (HUDD10008) madárvédelmi terület fenntartási tervének 

egyeztetése

 Dinnyés – napelempark

 MOHOSZ - MA-HAL tavaszi pontyár korrigálás



2022. Évre további feladatok

 46. MA-HAL Országos Halfőző Verseny (Zalaegerszeg, 2022.08.27.)

 Halpéntek mintabolt kialakítás Dinnyésen

 MAHOP Plusz elindítása és a területalapú támogatások elindítása

 Szakmai kirándulás (MATE)

 Közösségi oldalakra tartalomgyártás (új videók stb.)

 Halpéntek kampány folytatása

 FEAP meeting (Budapest)

 HAKI napok

 Elismert pontyfajták teljesítményvizsgálati rendszerének üzemeltetése





Pénzügyek (2022.05.05.):

 Bankszámla: 60.503.935 Ft

 Lekötött betét: 6.330.000 Ft*

 Pénztár: 0 Ft

2021-ben elnyert támogatások:

 MA-HAL 40.000.000 Ft + 658.844 Ft

 MA-HAL Marketing Kft. 10.000.000 Ft

2022-ben elnyert támogatások:

 MA-HAL 40.000.000 Ft 

 MA-HAL Marketing Kft. 10.000.000 Ft

*2021. szeptember 15-én 10.000.000 Ft át lett utalva a Dinnyési Halgazdaság Kft. 
Részére (MAHOP kölcsön)



2021. évi pályázat keretében 

megvalósult projektek

 Halászati Lapok, Halászat folyóirat

 Halpéntek média kampány

 Kiadványok és receptfüzetek, videók készítése

 Szakmai rendezvények szervezése és támogatása

 Ágazat megjelenítése különböző szakmai kiállításokon és vásárokon

 A dinnyési halgazdaság keltető laborjának korszerűsítése

 A budapesti iroda felújítása

 Informatikai eszközök beszerzése

 Elismert pontyfajták teljesítményvizsgálati rendszerének támogatása

 Halegészségügyi szaktanácsadás haltermelők részére



2022. évi pályázat keretében 

megvalósuló projektek

 Halászati Lapok, Halászat folyóirat

 Halpéntek média kampány folytatása

 További kiadványok és receptfüzetek, videók készítése

 Szakmai rendezvények szervezése és támogatása

 Ágazat megjelenítése különböző szakmai kiállításokon és vásárokon

 46. Országos Halfőző Verseny megrendezése

 Halpéntek mintabolt kialakítása

 Elismert pontyfajták teljesítményvizsgálati rendszerének támogatása

 Halegészségügyi szaktanácsadás haltermelők részére


