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Ülésezett az elnökség

Balogh József mb. ügyvivő azzal kezdte mondandóját, hogy a szövetség életében nagy
változást jelent a székház eladása. Az események az utóbbi két hónapban felgyorsultak, ugyanis a meghirdetés után röviddel
vételi ajánlatot kaptak. Erről az ajánlatról a
szövetség alapító tagjai is tájékozódhattak.
A társtulajdonos – élve elővételi jogával – a
vételi ajánlat szerint vásárolja meg a székházat. E helyiségek kiürítése nem egyszerű
feladat, hiszen az elmúlt évtizedekben felhalmozódott iratokat, okmányokat előbb
rendezni kell. Legutóbb 2001-ben volt
levéltári rendezés, bár akkor is selejtezték a
már nem szükséges iratokat, de így is tele
van a pince a dossziékkal. Balogh József
felvette a kapcsolatot a Magyar Nemzeti
Levéltárral, ahonnan ígéretet kapott az
iratrendezés segítésére.
Az ügyvivő véleménye szerint nem
lenne szabad Budapestről elköltöztetni a
szövetséget, ugyanis a vételárból egy itt
egy új ingatlant lehetne vásárolni, így a
dinnyési ingatlanok felújítására is maradna pénz. A budapesti iroda megtartását a
hatékonyabb ügyintézés is indokolja.
Amennyiben a szövetség ügyvezetése
Dinnyésre költözne, akkor a fontos tárgyalások is nehezebben jönnének létre, hiszen a személyes kapcsolattartás ma is épp
oly meghatározó, mint korábban. A Din�nyésre való költözést egyebek mellett
azért sem tartja jó megoldásnak az ügyvivő, mert a tervek szerint ezen a településen – a SZIE Halgazdálkodási Tanszékéhez kapcsolódóan – egy oktató bázist
építenének ki, s akkor már a szövetségi
irodát is nehezen tudnák elhelyezni. Az el-
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A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének
(MAHAL) elnöksége október 25-én a Dinnyési Halgazdaság Kft. tárgyalójában ülésezett. Dr. Németh István elnök ismertette a napirendi pontokat,
melynek alapján tájékoztatta a résztvevőket a két elnökségi ülés között
eltelt időszak legfontosabb eseményeiről és intézkedéseiről. Beszámoló
hangzott el a Dinnyési Halgazdaság Kft. idei évi tevékenységéről és várható eredményéről. Meghatározták a MAHAL igazgatói állás betöltéséhez
kiírt pályázati feltételeket, miként a szövetség októberi közgyűlésének és
agronómusi értekezletének összehívásával kapcsolatos teendőket is.

Balogh József mb. ügyvivő: gyorsan kaptunk vételi ajánlatot a székházra
nökségnek abban is felelőssége van, hogy
ha eladja a székházat, akkor gondoskodnia kell egy – a mai igényeknek megfelelő
– másik székhelyről.
Balogh József beszámolt az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás eseményeiről is. Mint kihangsúlyozta,
sok látogatót vonzott a halas pavilon, és
hasznos volt az is, hogy az ágazat szereplői
mellett a szövetség tagszervezetei is megjelentek. A halászati konferencia előadásai népes érdeklődőket vonzott. Amit kifogásolni lehetett, hogy a ponty bemutatása
hiányzott. A medencében lapátorrú tok,
lénai tok, és más halak úszkáltak. Az akváriumokban volt ugyan ponty ivadék és tógazdasági ragadozók is „megjelentek”
süllő, harcsa csuka, de a jól mutató, nagy
egyedsúlyú étkezési ponty innen is hiányzott. Emellett a pontytermékek bemutatója is elmaradt, pedig a ponty a magyar ha-
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lászok kenyérhala. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy tovább nő az afrikai
harcsa és a pisztráng népszerűsége.
Az új halgazdálkodásról szóló törvény
végrehajtási rendelet-tervezet is hamarosan megérkezik a szövetséghez is, amit véleményezni szükséges. A Vidékfejlesztési
Minisztérium október végén kívánja megjelentetni a rendeletet, tehát ebben a munkában is részt kell venni. Az ügyvivő szerint
a HOP pályázatok is e hónap végén látnak
napvilágot, melyben már a civil szervezetek, így a szövetség is pályázhat. A tógazdaságok földügyeivel kapcsolatban is tárgyalt
a szaktárca illetékeseivel az ügyvivő: új hír,
hogy a halastó – mivel nincs AK értéke – kikerült a mezőgazdasági művelési ágból, így
bizonyos értelemben kikerül a földtörvény
hatálya alól is. A törvény 2014. május elsejével lép hatályba, de addig is – igaz, rövid
a határidő – össze kell gyűjteni a tógazdák
ezzel kapcsolatos problémáit. Ez az intézkedés nem érinti a HKP-t, azt viszont már
igen, hogy a forgalomvédelmi korlátozás
megszűnik. A törvény hatályba lépése után
a halastó szabadon adható, vehető, bérbe
adható, s nincs korlátja annak sem, hogy ki
legyen a vevő.
Sikeresen zajlott a 39. Országos Halfőző Verseny, a szigetvári vár kellemes környezetet biztosított. A színpadon gazdag
program szórakoztatta a közönséget és a
rendezvények iránt a helyi lakosság is érdeklődött. Ám egy 10-11 ezer lakosú kisváros nem tud akkora tömeget vonzani,
mint egy nagyobb település.
A szövetségi tevékenység megújításával
kapcsolatban az ügyvivő elmondta, hogy a
jövőben több szolgáltatást kell nyújtani a
tagoknak, ehhez azonban az ügyintéző
szervezetet legalább háromtagúra kellene
bővíteni. Igazgatóra, szakreferensre, és
egy adminisztrátorra lenne szükség, akik
el tudnák látni a teendőket úgy, hogy bizonyos feladatok ellátására eseti megbízásokat adnának szakértőknek és kutatóintézeteknek. A szövetség szervezeti felépítésén is változtatni kellene: a régiós felosztás
kissé idejét múlt, ezért a tagozatit kellene
kiépíteni. Jól működik például a természetes vizek tagozata, azonban pontytenyésztőké – személyi okok miatt – nem.
Regionális felosztásban létre kellene hozni
a tógazdasági tagozatot, ahol ember léptékű szervezetben a tagok véleménye, prob(Folytatás a 2. oldalon)

Érdekképviselet
Pályázati felhívás
A Magyar Haltermelők
és Halászati
Vízterület-hasznosítók Szövetsége
pályázatot hirdet
igazgatói munkakör
betöltésére
A Szövetség szakmai – érdekképviseleti
szervezet, amely ellátja a Szövetségbe
belépő, halászati tevékenységet folytató magán és jogi személyek szakmai,
gazdasági érdekvédelmét, és különféle
szolgáltatásokkal segíti tagjai működését.
Az igazgató a Szövetség alkalmazottjaként az ügyintéző szervezet vezetője, aki – az alapszabályban írt korlátozásokkal – ellátja mindazokat a feladatokat, amely bármely más szerv vezetőjét a jogszabályok alapján terhel.
Az elnökség az igazgatót a pályázók
közül választja meg. A igazgatót az elnökség felhatalmazása alapján a Szövetség elnöke nevezi ki.
Pályázati követelmények:
– Egyetemi végzettség
– ötéves vezetői gyakorlat
– Büntetlen előélet
– A feladatok ellátásához szükséges
rátermettség
– Tárgyalóképesség
– Pályázatírási gyakorlat, és projekt
menedzseri gyakorlat
– Tárgyalói szintű angol nyelvtudás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– A halászati ágazat egyes részterületein szerzett több éves gyakorlat
– Külhoni szakmai gyakorlat
– Az angol nyelven kívül egyéb nyelvből tárgyalóképes ismeret
– Budapesti lakás, saját személygépkocsi
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó személyi adatait
– Az elbíráláshoz szükséges szakmai
– vezetői önéletrajzot, valamint a
pályázó jövedelemigényét
A pályázathoz mellékelni kell:
– Az egyetemi végzettséget, és a
nyelvvizsgát igazoló okirat másolatát.
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
A pályázatot ajánlott postai küldeményként a 2013. évi november 15.
napjáig kell benyújtani a Szövetség
székhelyén:
1126 Budapest Vöröskő u. 4/b
A borítékra kérjük ráírni: Pályázat.
Az igazgatói állás betöltését a nyertes pályázó 2014. 01. 01. kezdheti
meg.
A pályázatot bizalmasan kezeljük.
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(Folytatás az 1. oldalról)
lémája is a felszínre kerül. Emellett egy intenzív tagozatra is szükség lenne.
Az ügyvivő a szövetség anyagi helyzetéről is beszámolt a résztvevőknek, majd bejelentette, hogy elkészült a tavalyi év gazdálkodásáról szóló Fehér Könyv is, amit az
októberi közgyűlésen, agronómusi értekezleten osztanak ki.
Németh István elnök kiegészítésképpen
elmondta, hogy a kormány a hústermékek
közül várhatóan a sertés és a baromfi termékek áfáját csökkenti. A MAHAL a MASZ
elnökével közösen írt egy újabb levelet e
tárgyban a miniszternek, amelyben azt
kérték, hogy a halra, illetve a pontyra és a
pontytermékekre is terjesszék ki az áfacsökkentést. A levélre eddig még nem érkezett válasz.
Az elnök beszámolt arról is, hogy az elmúlt napokban, Lengyelországban járva
azt tapasztalta, hogy a lengyel haltermelőknek könnyebb a helyzete, mert ott a halra
5 százalékos áfa-kulcs érvényes. Törvény
szabályozza az importot: csak akkor szabad
halat behozni, ha a hazai termelés már elfogyott. Az elnök szerint a szövetségnek
jobban kell hallatnia a hangját ilyen témakörökben is. Harcosabb érdekképviseletre
van szükség. Köszönőlevelet írtak Kardeván
Endrének, az élelmiszerlánc-felügyeletért
és agrárigazgatásért felelős államtitkárnak,
hogy részt vett és felszólalt a 39. Országos
Halfőző Versenyen, ahol fontos ágazati kérdésekről, a 2014-2020 időszak pénzügyi
kilátásairól beszélt. Hasonló köszönőlevelet kapott Szigetvár polgármestere, Kolovics
János, aki felkarolta ezt a rendezvényt.

Az első napirendi ponton belül nagy
vitát váltott ki az új szövetség elhelyezése.
Az elnök három lehetőséget vázolt fel:
Dinnyésre költözik az iroda, a szövetség
vásárol egy lakást irodának, illetve a bérleti lehetőséget választja. Többek véleménye
volt, hogy nem szükséges a budapesti jelenlét, de hosszas vita után a budapesti bérlés,
s egy későbbi ingatlan vásárlás mellett
döntött az elnökség. A döntést elősegítette
az is, hogy Szabó Krisztián, a Dinnyési Halgazdaság Kft. ügyvezetője elmondta, hogy
egyelőre nem tudná az irodát kultúrált körülmények között elhelyezni. Az iroda épülete jelentős felújításra, korszerűsítésre
szorul, s igen magasak a rezsiköltségek.
Ami a kft. gazdálkodását illeti, a Dinnyési Halgazdaság Kft. két év várakozás után
ez év márciusának elején alakult meg. Nehezen indult az év, de végezetül úgy summázta az ügyvezető a helyzetet, hogy a
borulátás, a nehézségek, és a váratlan fordulatok ellenére a gazdaság teljesítménye
az adott feltételek között a vártnál jobban
alakult. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a
kollégákkal együtt fáradhatatlanul dolgoznak a Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaság
újbóli felvirágoztatásán, amiben jelentős
segítséget remélhetnek a Gödöllői SZIE
Halgazdálkodási Tanszékével való együttműködéssel is.
Az elnökség arról döntött, hogy a következő agronómusi értekezletet és közgyűlést
október 11-ére hívják össze. Németh István javasolta, hogy a közgyűlésen Balogh
József kapja meg a tiszteletbeli elnöki
címet. E javaslattal egyhangúlag egyetértett
az elnökség.
Hajtun György

Megkezdődtek az őszi balatoni haltelepítések
Az idén szeptember utolsó napjával megkezdődtek az őszi balatoni haltelepítések, melyek várhatóan december közepéig tartanak, tájékoztatott Füstös Gábor
vezérigazgató (Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt.). Ez idő alatt a mellékelt
listán szereplő 19 helyszínen terveznek
haltelepítést. A 2013-as évre 300 tonna
két- és háromnyaras ponty szerepel a
telepítési kötelezettségükben. Ebből a
tavasszal már 14 857 kg-ot teljesítettek.
Ugyanakkor a nyáron tapasztalt szórványos pontyelhullás, valamint a Sió zsilipjében elhelyezett angolnacsapdában
jelentkező pontyfogás pótlására további
30 tonnás pontytelepítést terveznek. A
ponty mellett még egy nyaras süllőt,
egy-, illetve kétnyaras csukát, valamint
kétnyaras harcsát is telepítenek.
A haltelepítések minden esetben nyilvánosak lesznek, azokat a telepítést megelőző napon „haltelepítési előrejelzés”ben, a telepítés napján pedig „haltelepítési beszámolóban” közölik a honlapjukon, a pontos helyszínek, időpontok és
mennyiségek megadásával. Ezen túl

minden esetben telefonon is értesítik a
helyi horgászegyesület képviselőjét, hogy
kizárólag úgy történhessen a balatoni telepítés, hogy azt a helyszínen a helyi horgászok igazolhassák.
A lista:
Balatonfűzfő, BHE kikötő
Balatonalmádi, az egyesület kikötője
Csopak, Apáca strand
Balatonfüred, móló
Tihany, Limnológiai K. I. kikötője
Balatonakali, Holiday Camping
Pálköve, kőrakodó
Révfülöp, móló
Badacsony, móló
Szigliget, strand
Vonyarcvashegy, magaspart alatt
Keszthely, BHNp Zrt. kikötő
Balatonberény, Strand
Fonyód, Vízirendészet mögötti part
Balatonföldvár, Fesztivál hotel előtt
Zamárdi, Harcsa utcai csónakkikötő
Széplak, Cinege-patak torkolata
Siófok, Aranypart (OKGT-móló)
Balatonkenese, Lidó strand
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Kisbajcson az OMÉK-díj
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• Gondolom, ezekről az ötletekről még
A kiállításon a magyar halászság is bemutatkozott, a díszes stand és a medence sok láto- korai volna kérdeznem, de mit jelent az,
gatót vonzott. A medencében tokfélék úsz- hogy a kollégák leveszik a terhet a vállákáltak, amelyek életéről, szaporítási lehető- ról?
– Azt, hogy egyre több olyan kollégám
ségeiről Rideg Árpád adott szakszerű tájékoztatót. Zsúfolásig megtelt a „K” konferen- van, akik kiváló szakemberek, értik a dolgucia központ nagyterme is szeptember 20-án, kat, és rájuk bízhatom a cég működtetéséamikor a Vidékfejlesztési Minisztérium nek egy jó részét. Így több időm marad a
Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály „hogyan tovább” kérdésével foglalkozni. A
szervezésében „A halgazdálkodás fenntart- cégnél az utóbbi években több mint félmilható fejlesztése és jövője” című konferencia liárd forint értékű beruházásokat hajtottunk végre. Építettünk egy intenzív telepet,
zajlott.
A látványosság mellett halételeket is kós- egy feldolgozó üzemet, s az intenzív teletolhattak az érdeklődők. A „Győri Előre” pünk már olyan állapotban van, hogy szinte
Halászati Szövetkezet pultjánál OMÉK-díjas magától működik. A biztonsági rendszere
terméket is kóstoltattak. Szilágyi Gábor, a olyan, hogy minden pillanatban tudjuk,
szövetkezet ügyvezető elnöke nagyon örült a hogy a hal milyen állapotban van, mire van
megtisztelő elismerésnek, tegyük hozzá, szüksége stb. A halnak jól kell éreznie magát
joggal, hiszen a díj elnyeréséért komoly ve- ahhoz, hogy finom, kiváló termék készüljön
télytársakkal kellett a termékeiknek „meg- belőle. A feldolgozó is a mai kor követelményeinek tesz eleget, a kollégáim jobb körülküzdeniük”.
• Elnök úr, mindenekelőtt gratulálunk mények között végezhetik a munkájukat, és
az OMÉK-díjhoz! Mely termékükért kap- olyan körülmények között dolgozzuk fel a
halat, ami biztosítja a kiváló minőséget. Az
ták?
– A melegen füstölt tokhalfilénk érde- élelmiszerbiztonsági előírások betartása námelte ki ezt a – számunkra – igen értékes lunk szent dolog, így megbízható, finom
elismerést. Tulajdonképpen még fel sem halételt teszünk a fogyasztó asztalára.
fogtam, hogy mit is jelent ez a cégnek, a kollégáimnak, de azt érzem,
hogy ezzel elismerték az elmúlt nyolc
év munkáját és küzdelmét is.
• Nem kell szerénykednie, hiszen úgy ismerem Önt, aki – pestiesen szólva – nem üldögél a meleg
kandalló mellett, hanem mindig
valami újdonságon töri a fejét. Az
innováció, a fejlesztés napi szinten
épült be a cégük életébe, ami a
kisbajcsi telepükön látványosan
megmutatkozik. Az elmúlt időszakban több új termékkel is megjelentek a piacon.
– Igyekszünk megújulni, mert manapság csak így lehet előre menekülni. Ha néhány kolléga levesz egy
kis terhet a vállamról, akkor én
olyan ember vagyok, aki kihasználja
a „szabad” idejét. Azt is mondhatnám, hogy állandóan azon töröm a
fejem, hogy milyen újdonsággal gazdagíthatjuk a cég termelési palettáját. Van még néhány ötlet a tarsolyomban…
Kisbajcson évről-évre bővül a termékpaletta

Fotó: Prág Ferenc

Ismét megnyitotta kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás, a 76. OMÉK, Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban. A
szeptember 18–22. közötti rendezvény az ország legnagyobb és leglátogatottabb élelmiszeripari és mezőgazdasági seregszemléje a 2011-ben megrendezett 75. jubileumi OMÉK minden várakozást felülmúló sikerét követően,
hiszen még szélesebb kínálattal, még színesebb kiállítással – köztük a
magyar halászság standjával – várta az érdeklődőket.

Szilágyi Gábor ügyvezető Orbán Viktor
miniszterelnöktől és Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől vette át az OMÉK
termékdíjat
• Ilyen mértékű fejlesztéseket aligha
lehet csak a pontytermelésből származó
bevétellel fedezni…
– Így igaz, de már a kezdettekkor sem az
volt a célom, hogy pontyot termeljünk, hiszen ezt más tógazdaságok jól csinálják. Manapság igen jó minőségű pontyot termelnek a tógazdák. Az intenzív rendszerben
nagyon jó helye van a tokféléknek, a kecsegének, mint az egyik őshonos halunknak a
süllőnek, a jövő halának, amely az intenzív
rendszerekben is jól érzi magát. Mi már
most képesek vagyunk piacos méretű süllővel ellátni a vevőinket. A szürke harcsát mindenképpen meg kell említenem, de tervezzük a sügér, a compó szaporítását, nevelését
is. Ez utóbbi halfajok azok, amelyek a tógazdasági körülmények között nehezebben
tarthatóak meg a mai világban. S ne is beszéljünk az afrikai harcsáról, amely ma már
sikertörténet, s amit a szarvasiak tettek elismertté. Mi is termeljük ezt a halat, és füstölt
formában áruljuk. Mondhatom, kapós ez a
termékünk is.
• Ezek szerint a tokhal, amiért az
OMÉK-díjat kapták, szintén saját termelésű hal?
– Igen, s ha mondhatom, tokkal-vonóval
minden a kisbajcsi telepünkön készül.
Egyébként – egyelőre – csak a saját boltjainkban áruljuk a melegen füstölt tokhalfilénket, egyrészt azért, mert ez még nagyon
új termék, másrészt meglehetősen drága.
Azt szeretném elérni, hogy 1-2 éven belül jelentősen csökkenjen az ára, amit azzal tudunk elérni, hogy felfuttatjuk a kaviártermelésünket. Szeretném, ha bárki, aki szereti
a halat, az hozzájusson ehhez a tokfiléhez is.
H. Gy.

Halászati Lapok
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