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VI. gödöllői Szakembertalálkozó
Hatodik alkalommal a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének
szervezésében a VI. Gödöllői Halászati-Horgászati Szakember-találkozót
február 4-5-én rendezték meg. A rendezvényen regisztrált kollégák száma
(152 fő) jól mutatta, hogy továbbra is népszerű az esemény, a szervezők
érdekes, a szakmát foglalkoztató kérdések köré tudták szervezni a találkozót. Megnyitó beszédében Urbányi Béla tanszékvezető hangsúlyozta, hogy
komoly kihívás olyan témákat találni, ami a halászok és horgászok, a gyakorló szakemberek, valamint a kutató réteg számára is új ismereteket és
információkat tartalmaz.
A résztvevőket Dragovácz Nikoletta, az
MVH elnökhelyettese köszöntötte,
kihangsúlyozva azon rendezvények jelentőségét, ahol a szakma olyan létszámában
képviselteti magát, mint a nyitónapon
Gödöllőn. Elnökhelyettes asszony beszámolt az MVH működésének elmúlt egy
évéről, azon törekvésekről, hogy a szervezet minél gazdabarátabbá válljon, és
kiemelte, hogy az MVH az elmúlt évben
rekordösszeget juttatott el a gazdáknak.
Reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben
induló MAHOP is hasonló sikerességgel
lesz felhasználva, mint elődje, a HOP, és
ehhez kívánt a halászságnak kitartást
és sok sikert.
Nagy izgalommal várta a hallgatóság
Viski József helyettes államtitkár előadását,
aki a MAHOP múlt-jelen-jövő helyzetéről
tartott tájékoztatást. Mivel december elején Brüsszel elfogadta a MAHOP stratégiát, így áttevődött a hangsúly a program
megvalósítására. A helyettes államtitkár
ismertette a pályázati célterületeket, az
ezek mellé rendelt forrásokat és a várható
meghirdetési időpontokat. A szakemberek megnyugvással vették tudomásul,
hogy már az év első felében elindulnak a
pályáztatások, és így az ágazat el tudja
kezdeni a rendelkezésre álló fejlesztési
források felhasználását.
Bardócz Tamás előadásában bemutatta
az európai (és ahol releváns volt, a világ)
akvakultúra helyzetét, beszámolt a saját

2016.
március

tapasztalatairól, melyet az Aqua
BioTech
cégben szerzett, és kitért az európai és
hazai akvakultúra lehetőségeire is. Felvázolta azon trendeket, melyek jelenleg kiemelt szerepet kapnak az EU akvakultúra
– fejlesztésében: a takarmányozási és állategészségügyi technológiák fejlesztése,
a haltartás és – nevelés infrastruktúrális
hátterének fejlesztése, valamint beszámolt
az energiafelhasználás racionalizálása területén tett erőfeszítésekről és előrehaladásokról.
Romániából érkezett Adrian Grozea professzor, aki a szomszéd ország süllőtenyésztésének helyzetéről számolt be. Bemutatta a román halászati operatív programból megépült telepeket, a különböző
technológiákat, de egyúttal önkritikusan
is kommentálta, hogy a megépült telepek
töredékében folyik jelenleg is haltenyésztés. A süllő intenzív termeléstechnológiája
még nem áll olyan szinten, hogy alapot
adhatna gazdasági célú reményeknek.
Vendégelőadónk szavait támasztotta alá
ifj. Horváth Zoltán, aki bemutatta az általa
elvégzett intenzív süllőnevelési kutatásokat. Ismertette a technológia elemeit,
a vizsgálatok menetét és azt a rengeteg
változót és kritikus tényezőt, melyek közül
egyetlen egy elégtelen minősége vagy működése elegendő a sikertelenséghez. Kellő
önkritikával minősítette az eddig elért
eredményeiket, és őszintén (de roppant
szimpatikusan) elismerte, hogy nincs kész
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Urbányi Béla tanszékvezető nyitotta meg a
rendezvényt
süllőre kidolgozott intenzív termeléstechnológia.
Gregosits Balázs a Vitafort Zrt. haltakarmányozásban tett első lépéseit mutatta
be. Összefoglalta a takarmány- összeállítás és a tápgyártás jelenlegi helyzetét, ele(Folytatás a 2. oldalon)

Szent István Egyetem

Viski József helyettes államtitkár a
MAHOP megvalósítási lehetőségeit ismertette
(Folytatás az 1. oldalról)
mezve pro és kontra a tápösszetevők adta
lehetőségeket (és gyakorta korlátokat), és
felvázolta a vállalkozás jövőbeli törekvé-

seit. Elmondta, hogy ponty fajon elkezdődtek az üzemi szintű kísérletek, de afrikai harcsa és pisztráng fajok számára is
tervezik tápok összeállítását, és kiemelte,
hogy várják a szakma támogatást, akár véleményekkel, akár üzemi próbák elvégzésével.
Horváth László és Müller Tamás szerzőpárosa a gödöllői halas csoport angolnákkal elért eredményeiről számolt be. A kutatási munka hátterének bemutatását követően betekintést kaptunk abba a hihetetlenül komplex és bonyolult munkába,
melynek eredményeként szaporodásra
bírták a balatoni angolna nőstényeket. A
gödöllői csoport 9 napos korig tudta életben tartani az angolnalárvákat, de nagyobb eredménynek tekintik azt, hogy kezükben van egy anyafelkészítési protokoll,
aminek alkalmazásával már nagy hatékonysággal juttatják el az ikrás egyedeket
a szaporításig.
A nap vacsorával és kötetlen szakmai
beszélgetéssel zárult.
A második nap első előadásában Balog
Attila mutatta be a Czikkhalas Halastavai
Kft.-nél végzett, a gabonatakarmányok
aflatoxinszenyezettségére irányuló kutatásokat. Többféle dózisban, különböző kor-

Hoitsy György kapta a gödöllői
kitüntetést
A Gödöllői Halászati-Hor
gászati Szakember-találkozó
keretében átadják a vendéglátó – a Szent István Egyetem
MKK-AKI Halgazdálkodási
tanszékének – kitüntetését.
A Gödöllői Halászati Okta
tásért-Kutatásért kitüntetésben olyan szakember részesülhet, aki a gödöllői halászati oktatás, kutatás-fejlesztés, szaktanácsadás és innováció területén segítette a
tanszék munkatársait, hallgatóit, továbbá elősegítette a
gödöllői halászati képzés
hírnevének öregbítését.
A díjat 2016-ban Hoitsy
György, a Hoitsy és Rieger
Kft. ügyvezetője, a lillafüredi
pisztrángtelep üzemeltetője
Hoitsy György Urbányi Bélától vette át az oklevelet
érdemelte ki.
A Hoitsy György által vezetett vállalkozás korábban egy már lezárult GOP keretében kezdte el kutatás-fejlesztési együttműködését a Halgazdálkodási Tanszékkel, melyet a 2015-ben indult
ágazati VKSZ pályázati együttműködés követett, mely munkák jelenleg is folynak.
Emellett a vállalkozás állandó támogatója a Tudományos Diákköri Konferenciának,
és az elmúlt években több „halas” hallgató számára biztosított gyakorlati képzési lehetőséget.
A kitüntetést díszoklevél és egy halászati motívumot tartalmazó egyedi kerámia
alkotta, valamint a nevezett kollégák neve felkerült a tanszék épületében felállított
faragott domborműre, melyen a következő felirat található: „Emlékül elődeinknek
és nagyjainknak, akik a gödöllői halászati oktatás és kutatás hírnevét öregbítették”.
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Bardócz Tamás az európai akvakultúra
helyzetéről szólt
osztályokban hajtottak végre kísérleteket,
ponty fajon. Azt a megállapítást tették,
hogy a magasabb aflatoxintartalom nem
akkumulálódik a halhúsban, valamint sem
növekedésbeli, sem halegészségügyi problémák nem léptek fel a kísérleti állományokban.
Feledi Tibor a Forus Kft. komádi toktelepén folyó munkákat mutatta be. Ismertette a tenyésztéstechnológiát, kiemelve a
különböző tokfajok igényeit és az ehhez
illesztett technológiát. Bemutatta a nevelés, tartás és szaporítás folyamatát, az elmúlt évek tapasztalatiból fakadó fejlesztéseket, valamint az anyaállomány felkészítését a kaviártermelésre.
Csörgits Gábor az FM részéről bemutatta
a halászatot és horgászatot érintő jogszabályváltozásokat. Előadásában kiemelte
azon paragrafusokat, melyek betartása
hatványozottan fontos a szektorban dolgozók számára. Értelmezte és bizonyos esetekben magyarázta a jogalkotó mondatait,
mely nagyon hasznos és komoly segítség
volt a résztvevők számára, így könnyebben
lesznek betarthatók az előírások, illetve az
adminisztrációs terhek.
A szakmai nap utolsó előadásában
Dr. Dérer István, a MOHOSZ alelnöke
mutatta be a megújult horgászszervezet
elmúlt egy évének eredményeit. Gyakorta önkritikát gyakorolva elemezte a lépéseket, illetve azok hatásait. Felvázolta
a jövőbeli célokat, és hangsúlyozta, hogy
egységes, minden horgász és horgászszervezet számára elfogadható, és ezáltal
betartható szabályozás alkottak, és csak
a horgásztársadalmon múlik, hogyan és
miként tud majd élni a ráruházott lehetőségekkel.
Urbányi Béla zárszavában felelevenítette a 2 nap előadásainak markáns üzeneteit és gondolatait. Megköszönte a kritikai
észrevételeket, és reményét fejezte ki,
hogy 2017-ben is viszontláthatják vendégeiket a szakember-találkozón.
U. B.
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IV. Budapesti Halfesztivál
Miként azt az előző lapszámunkban beharangoztuk, új helyszínre költözött
a február 12-14. között a negyedik alkalommal megrendezett Budapesti
Halfesztivál. A Millenáris Parkban halételeket, halas programokat kínáltak a látogatóknak, s azt is mondhatjuk, hogy ezen a hétvégén minden a
halról szólt. Pontosabban szólhatott volna, ha az időjárás nem a zord arcát
mutatja, és ha nem lett volna a látogatók által is drágának tartott belépőjegy. Ezek a körülmények ugyanis jelentősen csökkentették az érdeklődést a
fesztivál eseményei iránt.

Fotó: Hajtun György

Necz István, a rendezvény főszervezője az
eső ellenére sem veszítette el az optimizmusát. A rendezvényre hónapok óta nagy
erőkkel készültek, és már nagyon várták
a kezdés időpontját. Örömmel nyugtázta,
hogy sok csapat érkezett a halfőző versenyre, és a rossz időjárás ellenére jó hangulat uralkodott a főzősátorban. Necz István hangsúlyozta, hogy – miután ez a negyedik halfesztivál – évről évre nőtt a versenyzők száma. És jelentősen nőtt a halételek választéka is, hiszen az idei rendezvényen több mint százféle halétellel készültek a kiállítók. A hazai halgasztronómiában természetesen a hazai vizekben
honos halfajokból készítették az ételeket,
de tengeri halakból készült ételeket is
megkóstolhatták a látogatók.
A halfesztivál több rendezvényt is magába foglalt. Itt voltak a bajaiak, a szegediek, a Balaton képviselői, valamint az ország legnagyobb halgazdaságai, mint

Itt nagyban készültek a halételek

a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. s a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. A fesztiválon a harcsa volt a „főszereplő”, hiszen
a látványkonyhán az érdeklődők minden
nap megtekinthették egy-egy óriás harcsa
feldolgozását. A halból semmi sem veszett
kárba, még a gyomrát is feldolgozták, harcsapacal készült belőle. A harcsahúsból
kolbászt is készítettek, ami azért volt különleges, mert tisztán használtak fel, amit
busazsírral dúsítottak.
A nemzetközi gasztronómia különlegességei közül meg kell említeni a mexikói konyhát, a japán sushit és a thai halételeket. A fesztivál elsődleges célja az,
hogy a hazai, igen alacsony egy főre jutó
halfogyasztást növelje. Necz István azt remélte, hogy az idelátogatók között lesz
olyan vendég is, aki ezen a fesztiválon
kedveli meg a halételt. Ehhez segítették
hozzá a látogatókat a színpadon zajló, változatos programok is. A főszervező végül

Necz István: A rendezvényre hónapok óta
nagy erőkkel készültek, és már nagyon várták a kezdés időpontját
azt hangsúlyozta, hogy jövőre is lesz folytatás, mégpedig a Millenáris Parkban. De
addig még le kell szűrni következtetéseket
az idei tapasztalatokból.
A MAHAL jelentős szerepet vállalt
annak érdekében, hogy a rendezvény sikeres legyen. Dr. Szathmári László igazgató
elmondta, hogy harmadik alkalommal
vett részt a szövetség a budapesti rendezvényen. Korábban a zsűri munkájában tevékenykedett a MAHAL, illetve a halfőző verseny legjobbjainak ajándékokat adtak. Tavaly még szórólapon népszerűsítették a MAHAL – Balaton
közös horgászjegyet, az idén
erre már nem volt lehetőség,
mert ez a jegy megszűnt. Az
idei évben viszont bővült
a részvétel, mert nemcsak a
rendezvény népszerűsítésében
vett részt a MAHAL (többek
között a Halászati Lapok hasábjain is megjelent cikk, illetve hirdetés), s újdonságként
rendezték meg a halkvíz, haltotó játékot, amely igen népszerű volt nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek körében is. Naponta többször hívták a közönséget a színpad
köré, hogy a kérdésekre válaszoljanak. A jó válasz fejében
az alkalmi versenyzők ajándékokat kaptak, sőt olyan kóstolójegyeket, amelyeket a hortobágyi és a balatoni standokon,
illetve a bajaiak sátrában vált(Folytatás a 4. oldalon)

Halászati Lapok
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A hortobágyi standon az esőben is főzték a
halászlét
(Folytatás az 3. oldalról)
hattak halételre. Mindez sikeressé tette
a szellemi játékot. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a célközönségnek megfelelő
szintű kérdéseket tettek fel, míg a horgászoknak már szakavatottabb kérdésekre
kellett a jó választ megadniuk. Az volt a
tapasztalat, hogy a kérdésekre szakszerű
válaszok érkeztek, ami jelzi, hogy halszerető közönség látogatott a parkba.
Az idén is meghatározó szerepet vállalt
a szövetség a halfőző verseny zsűrizésében. Különdíjat ajánlottak fel, és öt versenyző kapott meghívást az idei, 42. Országos Halfőző Versenyre, amelyet augusztus 27-én Tihanyban rendez meg a

A halfőző versenyen
több csapattal is
felvonult a Bajai
Halfőző Bajnokok
Klubja. A klub elnöke, Ádám Péter nem
volt elkeseredve az
esőzés miatt, mivel a
klubtagok – nevükben a jelük – rutinos,
úgymond
kipróbált halfőzőknek számítanak. De
nem csak a versenyre koncentráltak,
mivel a nyitónapon
a színpadon a szegediekkel közösen
bemutató
főzést
rendeztek. A siker
mérőfoka az volt, hogy az utolsó csepp
halászlé is elfogyott a bográcsokból.
A bajnokok klubja 2012. április 17-én
alakult, több mint három éves múltra tekint vissza a tevékenységük. Ez időszakban számos hazai és külföldi versenyen
bizonyították, hogy a bajnokok nem érdemtelenül nyerték el a címet, hiszen
nagyon is értenek a halételek (nem csak

a halászlé) főzéséhez. A legnagyobb
sikerüket az jellemzi, hogy idén
megkapták a Magyar Népi SütőFőző hagyományok Őrzője címet.
Ezt az elismerést
Győrújbarátban vehették át. Az elnök
azt hangsúlyozta,
hogy a klubot
eddig is azt jellemezte, hogy a bajai
halászlé elkötelezett hívei, s az elismerések csak erősítik a klubtagokat
abban, hogy ezt
a küldetést folytatniuk kell.
Ami az idei fesztivál főzőversenyét illeti, a klub négy csapattal képviseltette
magát. Ketten bajai halászlét főztek, ketten harcsapaprikással vetélkedtek.
A bajai halászlé közismert alapanyagai
a hal, só, fűszerpaprika, hagyma és a víz,
valamint a gyufametélt, amely bajai jellegzetesség.

jelezték, hogy eljönnek Tihanyba és a civil
kategóriában versenybe szállnak a győzteseknek járó serlegért.
Az időjárás természetesen közbeszólt:
a verseny napján erősen esett az eső, ezért
sátorban kellett a főzőversenyt lebonyolí-

előző fesztiválokon ingyenes volt a részvétel. Minden bizonnyal ez is csökkentette
a látogatók számát.
A negatívumok ellenére a MAHAL-nak
jelen kell lennie a halas rendezvényeken,
mert a szövetségnek alapvető feladata
a haltermelés, a halfogyasztás növelésének
a támogatása, népszerűsítése. Ilyen alkalmakat nem szabad elszalasztani, hangsúlyozta Szathmári László, majd hozzátette,
hogy a nyári időszakban megrendezendő
halfőző versenyeken, fesztiválokon is részt
kívánnak venni. Így például a Kárpátmedencei
halfőző
bajnokságon,
a nagybaracskai Sobri kupán, az akasztói
szálkamentes sziki halfőző versenyen nagyobb jelenléttel kíván a szövetség a rendezvények sikereihez hozzájárulni. A szövetségnek mindenképpen célja a halfogyasztás növelése, a haltermelők megsegítése, mégpedig marketingeszközökkel. Az
igazgató végül azt hangsúlyozta, hogy az
idei fesztiválon finom halételek készültek,
a harcsa szerencsés választás volt, viszont
a vendéglátó kiállítók mintha szerényebben fűszerezték volna a halételeket. Első
osztályú alapanyagból ugyanis vétek ízetlen, jellegtelen halételt készíteni.
H. Gy.

Ez is kapós volt…
szövetség. Az igazgató külön jelentőséget
tulajdonított annak is, hogy a MAHAL a
Fesztiválok utcájában önálló standdal jelent meg a fesztiválon. Ennek következtében nagyobb érdeklődést kapott a standon megjelent, s a szövetség marketingprogramját népszerűsítő szórólap. Sokan

4

Halászati Lapok

tani, ami zsúfoltsággal, sárdagasztással, és
egyéb kellemetlenséggel járt. Ennek ellenére jó volt a hangulat, és versenyhez illő
halászlevek készültek a bográcsokban. Az
igazgató azonban megjegyezte, hogy a
magas belépőjegy árak (1990 forint/fő) kicsit meglepték a kiállítókat is, mivel az

Gazdálkodás

Jó évet zártak Tiszasülyön

Az elmúlt év jó évként íródik be
a Tiszahalker Kft. évkönyvébe, mert bár
még nincsen pontos mérlegük, de az látszik, hogy nyereségesen gazdálkodtak.
A 420 hektáros tógazdaságban több halat
„termeltek” az előző évekhez képest, ami
annak is köszönhető, hogy az állategészségügyi helyzet javult, vagyis a megmaradás jobb volt, mint az elmúlt években.
Talán a madárkár is kevesebb volt, magyarán a nagy kormorán nem evett meg olyan
sok halat, mint korábban. Hogy ez az idén
is ilyen lesz, azt most még nem lehet megmondani.
A cégnek nincs ponty tájfajtája, szaporítással, keltetéssel nem foglalkoznak.
Az előnevelt pontyot Dankó Istvántól vásárolják, míg az egyéb halfajokat (növényevő és ragadozó halfajokat) a hortobágyi
halgazdaságtól vásárolják, immár évtizedek óta. A tógazdaságban polikultúrás népesítéssel nevelik a halakat, mert az igazgató hisz abban, hogy ez egy fenntartható
termelési mód. Alapvetően az a cég filozófiája, hogy az extenzív halastavakban történő termelés az egyik útja a jövőnek.
Mindez nem jelenti azt, hogy a félintenzív
vagy az intenzív haltermelési technológiát
nem ismerik, de egyelőre nem tervezik
a technológiai váltást.

A különböző halfajok arányai változtak
az utóbbi időben, a piaci igényeknek megfelelően.
A piacról szólva az igazgató elmondta,
hogy a cég életében például a karácsonyi
halértékesítés sem hoz kiugró eredményeket, mert a piacon az év minden szakaszában jelen vannak. Folyamatos az értékesítésük, mert több mint egy évtizede
szakítottak azzal a hagyománnyal, hogy
a szezonális időszakok (húsvét, karácsony)
értékesítésére koncentrálnak. Egész
évben, hetente két alkalommal értékesítik
a halat a tópartról, és az sem akadály, ha
beáll a telelőtó. A halfogyasztás növelése
érdekében is fontos, hogy a vevők az év
minden napján találkozhassanak a jó minőségű hazai termelésű ponttyal, busával,
harcsával és a többi halfajjal. Ha csak ünnepnapokon látnák el az üzleteket hallal,
akkor az kiszolgáltatottá tenné a halboltokat. A cég kizárólag közvetlen fogyasztásra értékesít, ami azt jelenti, hogy olyan
kereskedőknek adják el a halukat, akik
halbolttal is rendelkeznek. És a szolnoki
saját üzletet is folyamatosan ellátják friss
hallal, amely üzlet a cég éves forgalmának
a tíz-tizenkét százalékát teljesíti. Évente
250-280 tonna étkezési pontyot állítanak
elő, az étkezési busa 35-45 tonnát képvisel. A többi halfajból néhány tonna
mennyiséget visznek a piacra.
Az idei év indítása sem tér el
a korábbi évekétől, jelentette ki
az igazgató. Az
előnevelt pontyon
kívül maguk állítják elő az egy-kétnyaras pontyot.
Ennek elsősorban
az az oka, hogy ne
kelljen máshonnan vásárolniuk,
így a tógazdaság
egészségügyi állapotát nem kockáztatják. Minél
A saját fejlesztésű trágyaszóró hajó hatodik éve tesz jó szolgálatot
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A tiszasülyi székhelyű Tiszahalker Kft. évtizedek óta a hazai halgazdálkodási ágazat egyik megbízható szereplője. Kovács Zoltán ügyvezető
igazgató – aki a MAHAL Felügyelő Bizottságának elnöki posztját is
betölti – hangsúlyozta, már több mint egy évtizede úgy gazdálkodnak,
hogy egész évben ki tudják szolgálni a vevőiket. Ebből adódóan az úgymond „sátoros ünnepek” sem jelentenek az átlagosnál nagyobb megterhelést a hal értékesítésében, hiszen az év 52 hetében, hetente kétszer
megtöltik a halszállító autókat. A haltermelést is a piaci igényekhez
igazodóan végzik.

Kovács Zoltán bizakodva tekint az idei
esztendő elébe
kevesebb halat vásárolnak idegen helyről
annál kisebb az esély a kórokozók behurcolására. Tavaly már felnevelték az egykétnyaras állományt, és van a még lehalászatlan tavakban étkezési halból is készletük. A Tisza magas vízállása miatt most
nem tudnak csapolni (a Kötivizig nem engedélyezi a lecsapolást), de az igazgató
bízik abban, hogy március elejére-közepére már változik a helyzet, és a tavaszi halászatok után elindulhat a 2016 évi
tenyészszezon.
Kovács Zoltán bizakodva tekint az idei
esztendőre is. Várja, hogy ez év közepére
megnyíljanak a MAHOP pályázati lehetőségei, mert egy 25 hektáros tavat uniós támogatással szeretnének felújítani. A terveik szerint ezt a tavat már jövőre be lehet
népesíteni hallal, így 420 hektárra nőne a
cég üzemelő tófelülete. Ez a tórekonstrukció mintegy 45-50 millió forintba kerülhet, mivel 40-45 ezer köbméter földet
kell megmozgatni. Az is elképzelhető,
hogy saját erőből is megvalósul a beruházás, és hitelt sem kell felvenniük. Az igazgató gyorsan hozzáteszi, hogy a
Tiszahalker Kft. eddig sem vett fel hitelt,
ami nem feltétlenül pozitív dolog, mert
a hitel felvétele nem ördögtől való cselekedet. Ettől függetlenül olyan fejlesztési
elképzeléseket dolgoznak ki, amelyeket –
legalábbis eddig – saját erőből és támogatásokból sikerült megvalósítaniuk. Az
igazgató elárulja, hogy nincsenek olyan
vágyálmaik, hogy százmilliós beruházásba kezdjenek, mert nem látják a megtérülése realitását. A cég tulajdonosai a földön járnak, és olyan beruházásokat haj(Folytatás a 6. oldalon)
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tottak végre, amelyek a termelési potenciált fejlesztették. Az uniós tagság egyik
nagy előnye a magyar halásztársadalom
számára, hogy a HOP, illetve most már
a MAHOP keretében lehetett pályázni,
amely lehetőségekkel úgy élt a cég, hogy
mára szinte mindegyik tavukat sikerült
fel- és megújítani.
A beruházások kapcsán külön is kitérünk arra az évtizedek óta húzódó beruházásra, amely a tógazdaság szociális helyiségeit, irodaépületét érinti. Az igazgató
hangsúlyozza, hogy ebben továbbra is van
elmaradásuk, de a cég tulajdonosait mindig is a termelési potenciál növelése ösztönözte. Ha ez adott, akkor arra is mód
nyílik, hogy a további fejlesztéseket megvalósítsák. Ezért tervezik azt is, hogy az
energiafelhasználást korszerűsítik, és napenergiára váltanak. Erre a MAHOP –
amennyiben a pályázatokat kiírják - minden bizonnyal ad lehetőséget.
Azzal, hogy az ágazatban a természetes
vizek hasznosítását elvették a korábbi halász cégektől, jelentősen megváltoztak
a körülmények. Az igazgató úgy gondolja,
hogy nem jó a változás iránya. Amikor
a MAHAL fellépett a természetes vizeken
halászatot folytató szakemberek érdekében, akkor szakmai érvekkel próbálta
megváltoztatni a politikai törekvéseket.
Ám ezek a szakmai érvek süket fülekre találtak. A megváltozott körülmények miatt
a MAHAL tagsága is csökkenhet, mert
a víz nélkül maradt tagszervezetek kiléphetnek a szövetségből. Ha viszont a jövőbe
nézünk, akkor az szinte bizonyos, hogy halász szakember nélkül nem lesznek jó gazdái a horgászszervezetek a természetes vizeinknek. Az igazgató szerint szükség
volna párbeszédre a MOHOSZ és
a MAHAL között annak érdekében, hogy
a munka nélkül maradt halászokat foglalkoztassák. Együttműködésre kell törekedni, mert ha ez nem sikerül, akkor teljesen
kimúlik a halász szakma.
Nem csak a természetes vizek elvesztése
miatt áll változások előtt a szövetség. Törvényi kötelezettség írja elő, hogy létre kell
hozni egy szakmaközi szervezetet, melyben a két érdekvédelmi szervezetnek
együtt kell működnie. Kovács Zoltán FBelnöki tisztségéből adódóan fogalmazza
meg, hogy már a szétválást sem támogatta, bár tény, hogy a kilépőknek volt okuk
a szakításra. De a két szövetség tagsága
nem ellenfele egymásnak, hiszen naponta
kommunikálnak egymással a kollégák, az
igazgató ezért is ösztönözte a két szervezet
egymáshoz való közeledését. Talán szerencsés, hogy egy külső erő kényszeríti ki
a két szervezet átalakulását. A személyi
kérdéseken felül kell emelkedni, a vagyoni
ügyeket pedig racionálisan kell rendezni,
és újra egy szervezetté kell alakulnia a halásztársadalom érdekképviseletének,
mondta végezetül Kovács Zoltán.
H. Gy.
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Sikeres volt a FeHoVa
Tizenkét ország kétszázhetven kiállítója vett részt a 23. FeHoVán, KeletKözép-Európa legnagyobb vadász- és horgászkiállításán. A február 18-21.
között megrendezett eseményre, valamint a vele egy időben tartott Budapest
Boat Show-ra idén is a legjelentősebb hazai és külföldi kiállítók jöttek el.
Az idei kiállítás és vásár, a várakozásoknak megfelelően, ismét rengeteg
nézőt vonzott, több mint 60 ezren látogattak ki a Hungexpo Budapesti
Vásárközpontba.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az
Országos Magyar Vadászati Védegylet
elnöke a megnyitón jelentette be, hogy
Magyarország 2021-ben ismét vadászati
világkiállítást rendez. Tájékoztatása szerint az 1971-es vadászati világkiállítás 50.
évfordulóján rendezik meg ismét a világkiállítást 2021-ben Budapesten, a világkiállítás lebonyolítására hamarosan miniszteri vagy kormánybiztost neveznek ki.
Fazekas Sándor FM miniszter megnyitóbeszédében azt hangsúlyozta, hogy a kiállítás a magyar vadgazdálkodás, a vadászok, horgászok és természetkedvelők
ünnepe, és ezeken a területeken az elmúlt
20 év legjelentősebb stratégiai jogszabályalkotása valósult meg.
Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász
Szövetség elnöke azzal kezdte beszédét,
hogy első alkalommal köszönti a vendégeket Magyarország legnagyobb horgász-vadász szakkiállításán. „A tavasz közeledtével végre lassan újraéled a természet is,
melynek szeretete is összeköt minket, horgászokat és vadászokat. Több ezren vannak közülünk, akik mindkét nemes szenvedélynek hódolnak, s még többen, akik
szeretnék biztos kézben látni a jövőt, hogy
a következő nemzedéknek is legyen lehetősége, például, a felelős halgazdálkodás
eredményeként újra kecsegét fogni horgászbottal a Tiszából, vagy éppen elejteni
egy kapitális gemenci gímbikát, a vadász
és a magyar vadgazdálkodás közös dicsőségére.
A lehetőség egyben felelősség is. 2016.
január 1-jével nem a MOHOSZ, hanem
a magyar horgászok kaptak egy olyan lehetőséget, melyet sokan, sok éve vártak.
Magyarországon e napon megszűnt kereskedelmi halászat a természetes vizeken, s
egy 92,5 százalékos parlamenti többséggel
elfogadott sarkalatos törvénymódosításnak is köszönhetően jelenleg a vizeken
a horgászszervezetek, az önkormányzatokkal is együttműködő alha
szonbérlőként
fokozatosan átvették, átveszik a halgazdálkodói, horgászturisztikai hasznosítói szerepeket. A többi, eddig is horgászkezelésű
vízen pedig arra törekedtünk, hogy lehetőleg az eddigi, megfelelő munkát elvégző
hasznosító horgászszervezetek kapjanak
újra lehetőséget, ám egyben előre meghatározott szabályok mentén a jövőben köte-

lesek legyenek a további fejlesztésekre,
a telepítések fokozására, s ami szintén nagyon fontos, a transzparens működésre és
a horgászok megfelelő tájékoztatására.
Természetesen a nagy változások mindig okoznak kellemetlenségeket is. Tény,
hogy a mai napig – ide nem sorolva a speciális tagi MOHOSZ-keretek között hasznosított Balatont és a Tisza-tavat – 44.000
hektáron közel 400 vízterület talált régi-új
vagy új gazdára. Jelzem, hogy a kijelölési
eljárások lefolytatása és az adatok tisztázása után a további vizek MOHOSZ általi
alhaszonbérbe adása folyamatos, s ha
a szövetség döntési helyzetbe kerül, akkor
a tárgyi döntéseket azonnal meg tudja, és
meg is fogja hozni. Bízom benne, hogy lassan lecsendesül a halászattal, a halászsággal kapcsolatos indulatok sok-sok hulláma
is. A vizekkel kapcsolatos történetben
2013-tól már a 350.000 horgász jogos érdeke írta felül a 300 halász érdekét. Kijelentem, hogy a MOHOSZ megbecsülte és
a jövőben is megbecsüli a vizeket jól ismerő, becsületes halászokat, és lehetőséget
kínál majd munkaerejük hasznosítására.
Maga a halászat mint több évszázados
szakma sem tűnhet el, ugyanis a tógazdasági munkálatokon túl szükség van és lesz
valódi ökológiai vagy szelektív halászatokra, állománymentésekre is. Kevesen tudják, de már szintén a MOHOSZ szervezeti
rendszerében tevékenykedik tovább
a „hobbihalászok” érdekszövetsége is, így
nekik is lehetőséget kínálunk szabályozott
körülmények között, megfelelő önkorlátozással a tevékenységük folytatására.
Az érdekvédelmi, érdekképviseleti
munka során, az alapszabályt is megváltoztatva a szövetségi érdek helyett mára a
horgászérdek került a középpontba. Hat
okmányt, nyomtatványt kiváltva elkészült
az egységes állami horgászokmány, melynek forgalmazója a MOHOSZ lett. Tiltott
helyett támogatott lett a horgászszervezet
által megvalósítandó horgászcélú fejlesztés az uniós források felhasználásával.
Közel vagyunk a Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászturisztikai Stratégia, egyben
a stratégia alapján egy központi fejlesztési
program elfogadásához is. A 2030-ig szóló
hasznosítási ciklusra vonatkozó új
alhaszonbérleti szerződésekben többek
között előírásra került a természet és az
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Nagy Gábor ágazatvezető
élővilág fokozott védelme, a vízpartok fokozatos fejlesztése, a halőrzés intenzitásának fokozása, vagy éppen - remélve az élőhal általunk is kezdeményezett ÁFAcsökkentésére irányuló, egyben az egészséges halfogyasztást is generáló kezdeményezés kormányzati támogatását - a telepítések mértékének növelése és szerkezetének átalakítása, de a kommunikáció hatékonyságának javítása is.”
A FeHoVa egyik leglátogatottabb
standja a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-é volt. Nagy Gábor ágazatvezető bemutatta azt a négy akváriumot,
amelyekben a Balaton őshonos halállománya volt látható. A Balaton legjellemzőbb halfajai között találtuk a sügért,
a kősüllőt, a süllőt, a vágódurbincsot,
a pontyot, a széles
ká
rászt, a compót,
a csukát, a harcsát s a keszegféléket
(karikakeszeg, bodorka, vörösszárnyú keszeg). Az akváriumok mellett a cég szóróanyagait is megkapta a látogató, amelyből mindenki tájékozódhatott a balatoni
horgászlehetőségekről.
A balatoni horgászok létszáma az elmúlt két évben – amióta a halászatot betiltották - jelentősen nőtt, hiszen ma már
több mint 65 ezren váltanak ki horgászjegyet. Ennek következtében tavaly csaknem
10 százalékkal nagyobb volt a cég árbevétele ebből az üzletágból. Hogy a kifogott
halmennyiség is ilyen arányban nőtt-e,
arról az ágazatvezető nem tudott pontos
adatot mondani, mivel 2014-ben már
nem adhattak ki saját fogási naplót, míg
az országos fogási napló összesítése még
nem történt meg. De tény, hogy 2014-ben
is több halat fogtak ki a balatoni horgászok, mint az előző évben, s az is tény,
hogy a kifogható hal mennyisége is gyarapodott egyes halfajok esetében. Ez annak
is köszönhető, hogy több pontyot telepítettek, mint az előző években. Tavaly
pedig már több süllővel gyarapították a tó
halállományát. A ponty mellett nőtt a tó
csukaállománya is. A balin ugyancsak kedvelt halfaja a horgászoknak, ezért a tápos
nevelését megkezdték a cég tógazdaságban. Biztatóak az eredmények, idén már

Lassan megszokott látványt nyújt az országos mezőgazdasági kiállításokon a 22 ezer
literes, kamionra szerelt óriás akvárium. Az Aranyponty Zrt. alapítványa üzemelteti a
berendezést. Az idén Varga László, a cég halas ügyeinek az intézője fogadta az érdeklődőket. Az akváriumban a lapátorrú tok kivételével csak őshonos magyar halfajok láthatók, a pontyféléktől a ragadozó halakig (keszeg, tőponty, amur, compó, harcsa,
aranykárász, csuka, süllő stb.) terjed a skála.
Az idén – igaz, nem váratlanul - komoly változást hozott a magyar halászat életében,
hogy a természetes vizekről a halász szakembereket eltávolították. Varga László szerint
a halászat és a horgászat sosem volt különálló „ágazat”, csak az élet hozta úgy, hogy ma
már 350 ezer körül mozog a horgászok száma. A halászok úgy kapcsolódtak a horgászok tevékenységéhez, hogy a természetes vizeket kezelték, állományt pótoltak, ökológiai halászatot végeztek, ellenőrzött körülmények között gazdái voltak a természetes
vizeknek. Hiba a halászokat kivonni ebből a körből, mert a horgászat hobbi, kreatív
célú tevékenység, amely sok embernek okoz örömet, megfelelő szórakozást, pihenést,
de nem minden esetben tud megfelelni az elvárt követelményeknek.
A halászati hasznosításra kijelölt természetes vizek szakszerű kezelése igen komoly
feladat, ennek elvégzésére egész évben vannak teendők, az őshonos halállomány regenerálása megtörténjen, valamint megfeleljen a horgászat által elvárt követelményeknek. Ehhez viszont meg kellene szabadulni minden idegenhonos, invazív halfajtól, amely vagy magától jött be az országba, vagy tervszerűen telepítették a vizeinkbe.
Akkor lehetséges, hogy a betelepítésük kiváló ötletnek bizonyult, de mára már lejárt
az idejük, és semmi keresnivalójuk nem lenne a vizeinkben. Ezek az idegen halfajok
a táplálék láncba beékelődve konkurensei az őshonos halainknak, agresszivitásukkal
kiszorítják azokat. Az invazív halak (például a törpeharcsa, angolna) közül néhány ikrával is táplálkozik, így közvetlenül, intenzíven ritkítják az őshonos állományt. A természetes vizek „tisztasága” sem kedvez a halállománynak, mivel kevés benne a táplálék, amit a halak hasznosítani tudnának.
A természetes vizeink halállományának regenerálását elő kell segíteni. Miután csak
telepítésekkel nem valósítható meg, ehhez megfelelő ívóhelyeket kellene kialakítani,
a régieket rendbe kellene hozni. Az ivadékok megfelelő védelmét biztosítani kell a halevő ragadozóktól, különösen a fejlődésük kezdeti stádiumában, tekintettel a kárókatona csapatok kártételétől, melyek képesek kienni az egész kishal állományt. Komplex ügyről van szó, a környezetvédelemtől a halgazdálkodásig minden szempontot figyelembe kellene venni, amikor a döntések megszületnek. A természetes vizeinket
olyan gazdáknak kellene kezelni, akiknek nem csak a szórakozás, hanem a kemény
munka is a feladatuk. Olyan szakemberekre van szükség, akik folyamatosan kezelik az
állományt, ellenőrzik a vízminőséget, figyelemmel kísérik az élővilág alakulását, és
megőrzik a biodiverzitását az unokáink számára is, mondta végezetül Varga László.
telepítik a Balatonba a saját nevelésű balint. A balin esetében érezhető a horgásznyomás, vagyis a kereslet növekedése,
mert míg korábban a fogási listán a süllő
után a második helyen a csuka szerepelt,
addig tavaly a balin a harmadik helyre
szorította vissza a csukát. Ugyanakkor a
balin kifogható méretnagyságát 40-ről 45
centiméterre növelték, ezzel is védve
a balin állományát, így ugyanis egy évvel
idősebb korosztály maradhat meg a rendszerben, s a második ivarérett korú balinnemzedék is megmarad.
A tavaly bevezetett fogási kvóta (egy
évben egy éves jeggyel száz darab nemes
halat vihet el a balatoni horgász) a horgászt is megfontoltabbá teszi abból a szempontból, hogy melyik kifogott halat viszi
haza. A kiállítás kitűnő alkalmat kínál a
balatoni horgászati lehetőségek népszerűsítésére, amit nemcsak a prospektusok
révén, hanem a személyes jelenléttel, találkozásokkal is erősítik. A bojlis pontyhorgászat népszerűsítése mellett a keszthelyi Süllőfészek Vendégház nyújtotta kényelmet, pihenési lehetőséget is kínálták.
Az ágazatvezető kitért a halőrzés állapotára is. A cég áldozatos, következetes
munkájának köszönhetően a közelmúltban csökkent a rapsicok száma. Tény,

hogy csökkent az elfogások száma, s a halászeszközök száma is. Ennek okát abban
is megfogalmazhatjuk, hogy az elmúlt
évben 12-ről 16-ra nőtt a halőrök létszáma, akik a technikai fejlesztések következtében modernebb eszközökkel tudják végezni a munkájukat. Ami azonban a legfontosabb változás, hogy a jogszabályi háttér jelentősen szigorodott. Ez megkönnyíti a halőrök munkáját is, mivel már az,
hogy bárki orvhalász eszközt használ,
bűncselekménynek számít. Ez hatalmas
előrelépés volt, mert korábban „csak” szabálysértéssel büntették ezt a cselekedetet,
és csak akkor merítette ki a hallopás a
bűncselekmény fogalmát, ha az ellopott
hal értéke meghaladta az ötvenezer forintot. Az ágazatvezető hozzátette, hogy a balatoni horgászrendet is sikerült úgy módosítani az elmúlt két évben, hogy az a hallopást meggátolja. Fontos momentuma
a módosításoknak, hogy minden szándékot egyeztettek az érintett szervezetekkel,
önkormányzatokkal, így minden módosítás esetében kompromisszumos megoldás
született. A közmegegyezésen alapuló változtatások, szigorítások nem korlátozzák
a tisztességes horgászt, mondta végezetül
Nagy Gábor.
H. Gy.
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Az állami halászati őrök új típusú
szolgálati jelvényéről
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2015. évi
módosításával lehetőség nyílt – a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati
és Halgazdálkodási Főosztálya terveinek megfelelően – az állami halászati
őrök részére tervezett új típusú szolgálati jelvény megvalósítására.
Az állami alkalmazásban álló halászati
őrök szélesebb körű jogosítványokkal rendelkeznek és más típusú feladatokat is
elláthatnak, mint a halgazdálkodásra
jogosult szervezetek által foglalkoztatott,
rendészeti vizsgát tett halászati őrök, ezért
volt szükséges a megkülönböztető jelzéseket tartalmazó új jelvény megalkotására,
melyből első körben 60-80 kerülhet kiosztásra. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Földművelésügyi Igazgatósága által foglalkoztatott 10 fős Állami Halőri Szolgálat tagjai
mellett a NÉBIH elnökének megbízásából további 60 fő végez állami halászati őri
feladatellátást. Az állami halőrzési feladatokban a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága („élelmiszer-kommandó”), a Földművelésügyi Minisztérium, valamint
a megyei kormányhivatalok halgazdálkodási hatóságainak munkatársai vesznek
részt. Az állami halőrzési feladatok ellátá-

sához szükséges forrást a Földművelésügyi
Minisztérium biztosítja az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti
kezelésű előirányzatról.
A jelvények megrendelésében és gyártatásában – a rendészeti feladatellátást
végzők jelvényeihez hasonlóan – az Országos Rendőr-főkapitányság működik
közre, így a jogosultak részére történő
igénylést ez esetben is a munkáltató köteles elindítani az illetékes rendőr-főkapitányság irányába. Az állami halászati őrök
által használható új szolgálatijelvény típus
a rendészeti vizsgát tett hivatásos halászati
őrök jelvényéhez hasonló, ám attól kön�nyen megkülönböztethető (fotó: Pálinkás
Imre Pál).
A Vhr. 11. melléklet IV/A. része szerinti
műszaki leírásnak megfelelően, a halászati őrök jelvényétől eltérően az állami halászati őrök jelvényén nem ponty, hanem
harcsa sematikus ábrája látható. A Föld-

művelésügyi Minisztérium megbízásából
készültek a kétféle jelvény alapjául szolgáló halrajzok, melyek a szakma elismert kiválósága, Hoitsy György művészeti alkotásai. A „harcsás jelvény” ábrája alatt Magyarország címere és „ÁLLAMI HALÁSZATI ŐR” felirat látható.
Az Állami Halőri Szolgálat tagjai a hét
minden napján véletlenszerűen vagy
e-mailes bejelentések alapján végeznek
ellenőrzéseket országszerte. Jogosulatlan
halfogásra irányuló, illetve az állami halőri szolgálat feladatvégzését érintő tevékenységek észlelésének bejelentésére az
allamihalor@nebih.gov.hu e-mailen van
lehetőség.
Pálinkás Imre Pál
Udvari Zsolt

Tájékoztató a Ponty Teljesítményvizsgálati Kódex
Bizottság megalakulásáról
A NÉBIH felkérése alapján 2016. február 10-én alakult meg a bizottság, melynek tagjai a következő személyek:
Dankó István
dr. Demeterné Pédery Tünde
dr. Gorda Sándor
Horváth Ferenc
dr. Váradi László
Zellei Ágnes

MAHAL
felkért szakértő
felkért szakértő
MAHAL
MASZ
MOHOSZ

A NÉBIH részéről dr. Péntek István igh., Marlok Péter oszt.
vezető, Borbély Andrea állattenyésztési felügyelő
A bizottság elnökének dr. Péntek Istvánt választották meg. Az
alakulóülés az aktualizálásra szoruló, 2008-ban készített pontyteljesítményvizsgálati kódexet tekintette át, és az előzetesen előkészített módosításokat tárgyalta meg.
A bizottság foglalkozott a továbbfejlesztés, a korszerűsítés gondolatával is. A megbeszélés eredményeként a következő döntéseket hozta:
Meg kell teremteni a központi akkreditált vizsgálati bázist,
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ahol a teljesítményvizsgálatok elvégezhetők. Első lépésként a központi teljesítményvizsgálat szakmai alapkritériumait kell meghatározni, majd ennek ismeretében a helyszínnel szemben támasztott műszaki és egyéb feltételeket. A központi teljesítményvizsgálat bevezetését a bizottság 2017. évtől tartja megvalósíthatónak.
Ennek következtében a 2016. évben sorra kerülő teljesítményvizsgálatok még a tenyésztőszervezetek telepein történnek.
A 2017. évi központi teljesítményvizsgálatok bevezetéséhez új
ponty-teljesítményvizsgálati kódexet készít a bizottság, amely
meghatározza;
A fajtaelismerésre irányuló teljesítményvizsgálatot;
A fajtaelismerés fenntartására irányuló teljesítményvizsgálatot;
A vad pontyfajták teljesítményvizsgálatát.
Szóba került még egy standard fajta kijelölése a szarvasi génbankból, amely az összehasonlítás alapját képezhetné, valamint
más hazai halfajok fajtaelismerésének bevezetése, így például a
süllőé. Ehhez jogszabályt is módosítani kell, tekintve, hogy jelenleg csak a pontyfélék tartoznak az állattenyésztési törvény hatálya alá.
Balogh József
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