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Megalakult  
a MAHAL

A Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet (MAHAL) 
és a MASZ közgyűlései egy-
hangúlag elfogadták  
a Magyar Akvakultúra  
és Halászati Szakmaközi Szer-
vezet egyesülési tervét  
és egyesülési szerződését

Jó gazdasági évet zárt  
a halászat

Egy-két nappal karácsony előtt 
a mőcsényi tavon hajnalban 
még meghúzták a hálót, hogy 
megrakják a kamiont, és a kisebb 
halszállító autókat. Dr. Németh 
István, a Tógazda Zrt. elnök- 
vezérigazgatója a megszokott 
módon a mérleg mögül figyelte  
az eseményeket.

A Halászati Operatív Program 
záró monitoring bizottsági ülé-
sét tavaly december 13-án ren-
dezték meg. A bizottság tagjai 
és a meghívottak is érezték az 
esemény fontosságát, hiszen 
csaknem teljes létszámban  
(tizenheten) szavaztak a napi-
rendi pontokról. 

A Magyar 
Mezőgazdaság 

melléklete

XVIII. évfolyam
2017. január

Sikeresen zárult  
a HOP

Új lendületet kapott a magyar halászati ágazat

A frissen megalakult Magyar Akvakul-
túra és Halászati Szakmaközi Szervezet 
sajtótájékoztatót tartott, amelyen Ugron 
Ákos Gábor, a Földművelésügyi Minisz-
térium (FM) állami földekért felelős he-
lyettes államtitkára röviden értékelte a 
halászati ágazat mezőgazdaságon belü-
li szerepét. Dr. Németh István, a MAHAL 
régi-új elnöke bevezető mondataiban el-
mondta, hogy a megalakult új szakma-
közi szervezet keretein belül a jövőben a 
két elődszervezet tagsága mindent meg-
tesz majd azért, hogy az alapszabályban 
kitűzött célokat elérjék, küldetésüknek 
eleget tegyenek. Ugron Ákos Gábor a ha-
lászatot felügyelő szakigazgatási szerve-
zet, a Földművelésügyi Minisztérium ne-
vében elsőként gratulált a szakmaközi 
szervezet megalakulásához. 

A két jogelőd szervezet egyaránt stra-
tégiai partnere volt a tárcának, s amint 
az új szervezet megkapja a szakmaközi 
szervezet minősítését, a tárca készen áll 
az új stratégiai együttműködési megálla-
podás aláírására. A helyettes államtitkár 
hangsúlyozta, hogy egy rövid rendelet-

alkotási munka még hátra van, amely-
lyel, Fazekas Sándor az agrártárca veze-
tője a hazai és az uniós jogszabályoknak 
megfelelve elismeri a szakmaközi szerve-
zetet. Ugron Ákos Gábor azt is kiemelte, 
hogy a tárca a MAHAL-lal együtt kíván-
ja elérni a halászati ágazat elé kitűzött 
célokat, amelyek közül az egyik legfon-

tosabb, hogy Magyarország lakosságát 
több hazai előállítású hal fogyasztására 
ösztönözzék. A hal köztudottan egészsé-
ges élelmiszer-alapanyag, a hazai terme-
lésű hal kifejezetten jó minőségű, egyben 
biztonságos és nyomon követhető, amit 
jellemzően az új szervezet gazdálkodói, 
illetve haltermelői állítanak elő. A tárca 
– akárcsak a halászati szakma – azt sze-
retné elérni, hogy ne csak karácsony ün-
nepén, hanem az év folyamán gyakrab-
ban jusson halétel a családi asztalokra. A 
fogyasztás ösztönzésére a MAHOP-ból is 
elkülönítettek pénzügyi forrásokat, így 
folytatódhat az a közösségi marketing-

program, amely az előző ciklusban már 
megkezdődött.

A helyettes államtitkár elmondta, 
hogy a hazai előállítású hal ellenőrzött 
jó minőségének biztosítása érdekében a 
szakminisztérium (FM) jövőre létrehozza 
a Minőségi Magyar Hal Védjegyet. Ezzel 
azt szeretnék elérni, hogy egységes minő-

Jelentős, történelmi szempontból mérföldkőnek mondható eseményen van 
túl a hazai halászati ágazat két szakmai érdekképviseleti szervezete, a Ma-
gyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) 
és a Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ). Hosszas előkészítő munka után 
december 16-án a két szervezet összeolvadásával megalakult a Magyar Ak-
vakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (rövidített nevén továbbra is 
MAHAL, azaz a „magyar hal” kifejezés mozaikszava), s ezzel lezárult a múlt 
egy meghatározó időszaka. Egyben új időszak is kezdődött, mert immár a ma-
gyar halásztársadalom mintegy 95 százalékát tömörítő szakmaközi szervezet 
képviseli és védelmezi az ágazati szereplők érdekeit, egyben segíti az ágazat 
társadalmi elfogadottságát.

A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György 
Ez a lapszám a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával készült.

Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk Olvasóinknak!

Ugron Ákos Gábor: amint az új szervezet 
megkapja a szakmaközi szervezet minő-
sítést, a tárca készen áll az új stratégiai 
együttműködési megállapodás aláírására

Németh István: az új szervezet tagsága 
mindent megtesz majd azért, hogy az 
alapszabályban kitűzött célokat elérjék, 
küldetésüknek eleget tegyenek
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Érdekképviselet

ségpolitika honosodjon meg a hazai hal-
gazdálkodásban is. Kiemelte, hogy igen jó 
minőségűek a hazai haltermékek, illetve 
termelt halfajok, hiszen elég csak a 2016. 
évi Bocuse d’Or nemzetközi szakácsver-
seny Budapesten megrendezett döntőjé-
nek halas versenyfeladatát említeni, ahol 
a kiváló magyar hal alapanyagot, a kecse-
gét és ikráját a Szilágyi Gábor által veze-
tett halászati vállalkozás, a Győri „Előre” 
HTSZ biztosította. A helyettes államtit-
kár hozzátette, hogy komoly nemzetközi 
sikere van a magyar halnak, s itt említhet-
jük meg az akasztói sziki ponty Aranysza-
lag tanúsítványát is. Ugron Ákos Gábor 
azt is hangsúlyozta, hogy a magyar akva-
kultúrában kiváló szakemberek dolgoz-
nak, amit az is igazol, hogy szinte bárhová 
megy egy hivatalos minisztériumi delegá-
ció a világban vagy fogad más országokból 
érkező küldötteket, a kétoldalú tárgyalá-
sokon mindig elhangzik, hogy az adott 
ország szakemberei szeretnének megis-
merkedni a magyar intenzív üzemi és tó-
gazdasági haltermelőkkel s az őket képvi-
selő szervezetekkel.

A 2013–2020-as uniós támogatá-
si ciklusban a Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program (MAHOP) keretében 
részesülnek a magyar haltermelők tá-
mogatásban, mégpedig több uniós for-
rásból, mint az előző ciklusban. A szak-
maközi szervezet tagságának hatékony 
és megfelelő munkája alapján bízni lehet 
abban, hogy a pénzügyi kereteket maxi-
málisan és egyben hatékonyan fel- és ki-
használja Magyarország, mondta vége-
zetül Ugron Ákos Gábor.

Dr. Váradi László, a MAHAL külkapcso-
latokért felelős, újonnan megválasztott 

elnökségi tagja a magyar akvakultúrá-
nak az Európai Unióban elfoglalt helyé-
ről, szerepéről beszélt. Magyarország az 
édesvízi akvakultúra fejlesztésében évti-
zedek óta élen jár, és nemcsak arról van 
szó, hogy termékeket forgalmazunk, ha-

nem további két fontos dolgot is meg kell 
említeni. Először is azt, hogy Magyaror-
szág – úgy a szakigazgatás, mint a szak-
maközi szervezet – aktívan részt vesz a 
Közös Halászati Politika (KHP) édesvízi 
akvakultúrát érintő rendelkezéseinek, 
irányelveinek az alakításában. Tesszük 
mindezt azért, mert adottak azok a fel-
tételek, amelyek ehhez szükségesek. Is-
merjük az akvakultúra csínját-bínját, ko-
moly kutatás-fejlesztési munka folyik, 
és óriási szakmai tapasztalat, háttér áll 
rendelkezésre. Amikor arról beszélünk, 
hogy növelni tudtuk a MAHOP-forráso-
kat, akkor mindezen feltételek elismeré-
se is igazolódik. A döntéshozatalnál egy-

aránt ott voltak a szakigazgatás és az 
érdekképviseletek képviselői. 

A másik kiemelendő pont az, hogy 
Magyarország ugyan kis ország, a terme-
lése viszonylag korlátozott, de van egy 
tudás, van egy olyan technológiai háttér, 
amit exportálni lehet. Magyarország a 
technológia- és tudástranszferben – sze-
rénytelenség nélkül mondható – a világ 
élvonalához tartozik. Ennek igen komoly 
előzményei vannak, hiszen a FAO-n belül 
Magyarország évtizedekkel ezelőtt halá-
szati nagyhatalomnak számított, amely 
pozíciót igyekszünk megőrizni. A ma-
gyar halászati szakemberek sok helyütt 
a világban jelen vannak, Távol-Keleten, a 
délkelet-ázsiai régióban, sőt, hamarosan 
iraki szakemberekkel tárgyalnak, foly-
tatván az egykori magyar szakemberek 
ottani munkáját, mondta Váradi László. 
Németh István további arab országokat 
is említett, ahol nagyköveti szinten ér-
deklődnek a magyar technológiák iránt. 
Ilyen ország pl. Algéria és Tunézia, ahol 
az 1990-es évek elején magyar halgazdál-
kodási projekteket valósítottak meg.

Lévai Ferenc, a szakmaközi szervezet 
közösségi marketingtevékenységéért és 
piacszervezésért felelős elnökségi tag-
ja nemcsak a területéhez kapcsolódóan 

szólalt fel, hanem a napirenden lévő, ha-
lászatot érintő vízügyi kérdésekről is be-
számolt. A vízüggyel kapcsolatban Lévai 
Ferenc elmondta, hogy az EU Víz Ke-
retirányelvének (VKI) megfelelve kell a 
hazai vízszolgáltatási díjakat és járulé-
kokat rendezni. Az új hazai BM rende-
let azonban kissé elsietett módon szüle-
tett, és nem igazán vették figyelembe a 
többi uniós tagországban élő vízdíjak és 
kapcsolódó járulékok mértékét. Kiderült 
ugyanis, hogy Magyarországon a legma-
gasabb a haltermelési célú vízhasználat 
fajlagos költsége, ott, ahol a rendelkezésre 
álló vízkészleteknek mindössze 30 száza-
lékát hasznosítjuk, miközben Nyugat-Eu-

► Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által gyűjtött és kezelt statisztikai adatok 
szerint az éves haltermelésünk több mint 23,6 ezer tonna hal, amelyből mintegy 17,3 
ezer tonnát étkezési célra használnak fel. Az étkezési haltermelésből mintegy 3 ezer 
tonnát az intenzív akvakultúra állít elő, amelynek az értéke évről évre nő. A mintegy 
17 ezer tonna étkezési halból kb. 8,5 ezer tonnát exportálunk, amiből csaknem 6 ezer 
tonna az élőhal, s ez is igazolja, hogy nagyon nagy keletje van a magyar minőségi hal-
nak. Az exportárbevétel mintegy 90 százalékát mindössze három termékkör biztosít-
ja: az élőhal kivitele adja az exportérték közel felét, a frissen vagy hűtve kiszállított 
hal, valamint a friss, hűtött vagy fagyasztott halfilé adja az exportérték mintegy 20-
20 százalékát. Az import haltermék mennyisége megközelíti a 26 ezer tonnát, amely-
nek egy részét hazai termeléssel ki lehetne váltani. 

Fontos azt is kiemelni, hogy az import mennyiségéből mindössze 1100 tonna az 
élőhal és 1600 tonna a friss vagy előhűtött hal, így annak jelentős része feldolgo-
zott, magasabb hozzáadott értékű termék. Halászati termékekből nettó importőrök 
vagyunk mind a mennyiséget, mind az értéket tekintve. A forgalom passzívumának 
nagyságát az import határozza meg, hiszen az importérték többszöröse az export-
nak. A hal és a halászati termékek exportértéke 2015-ben 22,9 millió eurót, impor-
tértéke 87,9 millió eurót ért el, a külkereskedelmi forgalomnak 65 millió euró a pasz-
szívuma. A hazai egy főre jutó éves halfogyasztás szintről az mondható el, hogy ezen 
adatok alapján ez 5,9 kg/fő/év (2015), ami messze elmarad az uniós tagállamok átla-
gától, ami mintegy 22-23 kilogramm/fő/év. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy 
más helyzetben vagyunk, mint a tengerparttal, a tengeri halászattal rendelkező or-
szágok, ahol a piacokon természetes a tengeri haltermék jelenléte. Ám az akvakultú-
rában termelt hal minősége nem rosszabb a tengerinél, ezért mindenki nyugodtan vá-
sárolhat hazai termelésű halat, mert jó minőségű áruval fog találkozni.

Váradi László: Magyarország a technoló-
gia- és tudástranszferben a világ élvona-
lához tartozik

Lévai Ferenc: az EU Víz Keretirányelvének 
(VKI) megfelelve kell a hazai vízszolgálta-
tási díjakat és járulékokat rendezni



rópában ez az arány csaknem 80 százalék. 
A legtöbb uniós versenytárs országban 
szinte névlegesek a vízdíjak (pl. a lengye-
leknél hektáronként 3-5 euró, Németor-
szágban a tógazdaságok a halászati vízfel-
használásért nem fizetnek díjat stb.). 

Ami a karácsonyt és a halfogyasztást 
illeti, Lévai Ferenc büszkén hangsúlyoz-
ta, hogy igen szép és jó minőségű a tava-
lyi „haltermés”, gyönyörű magyar pon-
tyok úszkáltak a kiskereskedelmi láncok 
és halboltok akváriumaiban. Már év köz-
ben nőtt a kereslet, aminek következté-
ben a halállomány egy részét már le kel-
lett halászni, így a tóban maradt halak 
szépen, gyorsan fejlődtek. A takarmá-
nyárakra sem lehetett panasz, így bősé-
ges halválasztékkal találkozott a vásárló. 
Egy jó halászlé pedig nemhogy elfér, ha-
nem szinte kötelező a karácsonyfa mel-
letti ünnepi asztalon, mondta végezetül 
Lévai Ferenc.

Daróczi László, a Magyar Agrármarke-
ting Centrum (AMC) igazgatója is üdvö-
zölte, hogy a két korábbi érdekképvise-
letből megalakult a Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi Szervezet. Ígé-
rete szerint az AMC minden eszközével 
támogatni fogja az új szervezetet, pon-
tosabban annak közösségi marketing-
céljainak megvalósítását. Az AMC leg-
fontosabb törekvése ugyanis az, hogy a 
magyar termelők által megtermelt biz-
tonságos és nyomon követhető élelmi-
szereket fogyasszon a lakosság, és ez vo-
natkozik a halra, illetve a halból készült 
termékekre is. Véleménye szerint a ma-
gyar hal jó ízű, egészséges, pozitív élet-
tani hatásait számtalan szervezet is-
mertette már, ezért arról bővebben nem 
kívánt beszélni. Elmondta, hogy irigy-
kedve tekintünk azokra az országokra, 
ahol a lakosság jelentősen több halat fo-
gyaszt, különösen azért mert ott általá-
ban az életminőség is jobb. Az a cél, hogy 

a hazai lakosság is egészségesebbé vál-
jon, teljesebb életet éljen a magyar élel-
miszerekkel táplálkozva.

Daróczi László igazgató szavaihoz 
kapcsolódóan Dr. Németh István el-
mondta, hogy kitűnő haltermés volt az 
idén, meleg volt a nyár, bőséges volt a ví-
zellátás, s ennek következtében a halhús 
is kiváló minőségű, a ponty nem zsíros és 
alapvetően mellékízmentes. S ami a leg-
fontosabb, hogy a hazai fogyasztók nem 
szembesülnek magasabb árral, mint az 
elmúlt években, így mindenki a pénztár-
cájának megfelelően vásárolhatott halat, 
haltermékeket az ünnepi asztalra.

Dr. Szűcs István, az új szervezet általá-
nos alelnöke a stratégiai célokról is szólt. 
Elöljáróban kiemelte, hogy ugyan a ha-
zai halászati ágazat egy relatíve kismé-
retű ágazat, mivel a hazai állattenyésztés 
bruttó termelési értékének mintegy 2,5-
3 százalékát adja, – hasonlóan a hazai ju-
hágazathoz, vagy a méhészethez –, de a 
haltermelés szerepe ezen messze túlmu-
tat, mivel az ágazat aktívan járul hozzá 
a vidék népességmegtartó és népességel-
tartó képességéhez. Túlzás nélkül mond-
ható, hogy a tógazdasági haltermelés-
nek az agroökológiai értéke, potenciálja 
a legmagasabb minden mezőgazdasági 
ágazat közül, talán az erdészeti ágazat 
közelítheti meg. Leszögezte, hogy Ma-
gyarországon a tógazdasági és intenzív 
üzemi haltermelés a mezőgazdaság egyik 
ágazataként funkcionál, mindamellett, 
hogy a tógazdasági haltermelés jelentős 
szerepet játszik a természetes vizek ha-
lállománypótlásában, továbbá a horgász-
tavak mennyiségi és minőségi haligényé-
nek kielégítésében.

Dr. Szűcs István hangsúlyozta, hogy a 
halászati ágazatban történelmi pillanat-
hoz érkeztünk a szakmaközi szervezet 
megalakításával. Az új szervezet azért is 
áll történelmi fordulópont előtt, mert a 
két szakmai érdekképviseleti szövetség 

egyesülésével egy minőségében új szak-
maközi szervezet jött létre, amely kibő-
vült hatáskörökkel – a régi terméktaná-
csi funkciókkal – is rendelkezik. Az új 
szervezet a jövőben kiemelten foglalko-
zik az oktatás – kutatás – szaktanácsadás 
hármas egységével, a magyar halászat 
gerincét adó tógazdasági haltermelés-
sel, az intenzív akvakultúra fejlesztésé-
vel, a vízgazdálkodással, a környezet- és 
természetvédelemmel, s végül, de nem 
utolsó sorban a közösségi marketingte-
vékenységgel. Az ágazat egységesen je-
lenik majd meg a szakmai kiállításokon 
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Szűcs István megemlítette, hogy olyan 
nagyságrendű támogatások (MAHOP) 
állnak a rendelkezésére ebben a támo-
gatási ciklusban, amely az ágazat éves 
bruttó termelési értékével csaknem 
megegyezik. Magyarország, illetve a 
hazai halászati ágazat számára a 2014–
2020-as programozási időszakban a 
MAHOP keretében az előző időszakhoz 
képest 12 százalékkal magasabb összeg 
– hazai társfinanszírozással együtt 
mintegy 15,5 milliárd forint (39,09 
millió EUR uniós forrás +12,73 millió 
EUR nemzeti forrás) – áll rendelkezés-
re, amelyet 2023-ig kell felhasználnia. 
Az alelnök itt ragadta meg az alkalmat 
és köszönetét fejezte ki, illetve gratu-
lált minden érintettnek, akik részt vet-
tek az új operatív program (MAHOP) 
kidolgozásában, és a pénzügyi keretek 
elfogadtatásában, mivel a forrásnöve-
kedés szinte példa nélküli a Közös Ha-
lászati Politika végrehajtásában érin-
tett országokban. Az előző időszak 
pénzügyi kereteinek a megőrzése is ko-
moly eredménynek számított volna. Az 
alelnök szerint a mintegy 15,5 milliárd 
forintra rendkívül nagy szükség van, 
mert az akvakultúra jelenlegi jövede-
lemtermelő képessége e támogatások 
nélkül nem tenné lehetővé még a pót-
ló beruházásokat sem, nem beszélve az 
innovatív, a versenyképességet jelentő 
technológiai fejlesztésekről.

Lévai Ferenc hangsúlyozta, hogy az 
Európai Unió legtöbb országában ér-
tékelik azt, hogy a víz és a halastavi 
gazdálkodás összefüggésében az ökoló-
giai-társadalmi hatás lényegesen fon-
tosabb, mint a megtermelt hal értéke. 
Egy halastó sokkal többet nyújt a kör-
nyezetének a haltermeléssel, a biodi-
verzitás fenntartásával, a mikroklí-
ma javításával, mint amennyi a benne 
lévő halállomány értéke. A Belügymi-
nisztériummal folytatott egyeztető 
tárgyalásokon Dr. Hoffmann Imre köz-
foglalkoztatási és vízügyi helyettes ál-
lamtitkárral sikerült egy, a halászok 
által kidolgozott jó konszenzust elfo-
gadtatni, amit a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara (NAK) is támogat, így re-
mény van arra, hogy az új rendeleten 
változtatni fognak. 

Szűcs István: az új szervezet történelmi 
fordulópont előtt áll, mert a két szövetség 
egyesülésével egy minőségében új szak-
maközi szervezet jött létre

Daróczi László: az AMC minden eszkö-
zével támogatni fogja az új szervezetet, 
pontosabban annak közösségi marke-
ting céljainak a megvalósítását

►
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(pl. OMÉK, Állattenyésztési Napok, Fe-
HoVa stb.), ezzel is segítve a pozitív ága-
zati imázs fenntartását. 

Jövőbeli cél az, hogy a termékpálya 
valamennyi szereplőjét összefogják, a 
piaci tevékenységet összehangolják. Ez 
azonban nem csupán a haltermelőket je-
lenti, hanem ide tartoznak a halfeldol-
gozók, a halkerekedők, valamint a halá-
szati szolgáltatásokat végző szervezetek 
is. Az alelnök hangsúlyozta, hogy az új 
szervezet termékpálya centrikus lesz, 

ami azt is jelenti, hogy a piacot koncent-
rálni szükséges, így a vertikális, és a ho-
rizontális integrációs kapcsolatok erősí-
tésében, fejlesztésében gondolkodnak. 
Ha a sertés-, a zöldség-gyümölcs-, és a 
tejágazatban ezt meg lehetett valósíta-
ni, akkor talán itt is sikerülni fog, fejtet-
te ki töretlen optimizmussal az alelnök. 
Szűcs István végezetül azt is elmondta, 
hogy a Magyar Akvakultúra és Halásza-
ti Szakmaközi Szervezetben az új vezetés 
arra törekszik, hogy a két elődszervezet 

működésének a pozitív, jó gyakorlatá-
nak az elemeit megtartsák, s tovább vi-
gyék, fejlesszék. Véleménye szerint az új 
szakmaközi szervezet küldetése az, hogy 
a magyar halgazdálkodás gazdasági, tár-
sadalmi, és ökológiai szerepét erősítsék, 
az ágazat, társadalmi elfogadottságát fej-
lesszék, s nem utolsó sorban a halászati 
ágazatban élők számára méltányos jöve-
delemszintet, és megélhetést biztosítsa-
nak, zárta mondandóját az alelnök.

HAjtUN GyöRGy

A két szervezet közgyűlése 2016. decem-
ber 16-án immár közösen tartotta meg 
ülését, ahol a két szervezet elnöke utolsó 
alkalommal köszöntötte a jelenlévő tago-
kat, megköszönve az eddig bizalmat. Min-
két elnök kiemelte azokat az előnyöket, 
amikkel a két egyesület összeolvadásával 
létrejövő érdekképviseleti szervezet szak-
maközi szervezetté nyilvánítása jár. A köz-
gyűlések hivatalos megnyitása előtt külön 
köszöntötte a megjelenteket dr. Mikó Zol-
tán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
mellett szervezett állandó választottbíró-
ság elnöke. Mikó Zoltán mondandójában 
kiemelte, hogy az európai halászati kultú-
ra, és egyben a gazdaság átalakítása, vala-
mint a hazai érdekképviselet hatékony el-
látása érdekében elengedhetetlenné vált, 
hogy a halászati ágazat két meghatározó 
szervezete egyesüljön annak érdekében, 
hogy meghatározó szerepet játszhasson a 
kormány halászati politikájának alakításá-
ban, valamint a teljes halászati ágazat kép-
viseletében. 

A köszöntőket követően dr. Mikó And-
rás ügyvéd tartott tájékoztatót a szakma-
közi szervezet alapszabályáról. A jelenlé-
vő tagok elmondták az észrevételeiket az 
alapszabály-tervezetről, s végül a módo-
sító javaslatokat hiánytalanul elfogadták. 
Dr. Bercsényi Miklós felvetését, miszerint 
a természetes személy tagok tagdíja egy-
ségesen 25 000 Ft/év legyen, külön is tár-
gyalta a közgyűlés. Dr. Németh István ja-
vaslatára az elfogadott alapszabályba az 
került be, hogy a halgazdálkodási árbevé-
tellel nem rendelkező magánszemélyek-

nek egységesen 20 000 Ft/év tagdíjat kell 
a jövőben fizetniük.

A szakmaközi szervezet alapszabályát 
egyhangúlag szavazta meg mindkét egye-
sület közgyűlése, amit a jelenlévők kitörő 
örömmel fogadtak. Ezzel azonban nem ért 
véget az egyesülési közgyűlés, mivel a je-
lenlévők, immár az új szervezet közgyűlé-
seként közösen megválasztották az elfoga-
dott új alapszabály szerint a jelölő bizottság 
tagjait és elnökét. Kovács Zoltán, a jelölő bi-
zottság elnöke ismertette a tisztségviselők-
re vonatkozó jelölteket, ami számos tiszt-
ség esetén többes jelölést is tartalmazott. 

Dr. Pekli József javaslatát, miszerint Szilágyi 
Gábort is jelöljék a MAHAL általános elnök-
helyettesi pozíciójára, a közgyűlés elfogad-
ta. A titkos szavazást két részletben tartot-
ták meg. Elsőként az elnök és az általános 
elnökhelyettes személyét, majd a többi 
tisztségviselőt egy szavazólapon választot-
ták meg. A szavazást megelőzően az elnök-
ségitag-jelöltek röviden bemutatkoztak, és 
ismertették elképzeléseiket az ágazat érde-
kében végzendő feladatokra vonatkozóan. 

Az egyesülési folyamat közgyűlései ez-
zel lezárultak, a szakmaközi szervezet hi-
vatalos működése azonban még várat ma-
gára, tekintettel arra, hogy az egyesülést a 
törvényszékeknek be kell jegyezniük, amit 
megelőz a hitelezők védelmében a bíróság 
honlapján 60 napra közzétett közlemény.

Érdekképviselet

Megalakult a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAHAL)
A MAHAL és a MASZ közgyűlései egyhangúlag elfogadták a Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi Szervezet egyesülési tervét, és annak mellékleteit képe-
ző egyesülési szerződést, az alapszabályt módosításokkal egységes szerkezetben, 
a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezeteket, valamint a létrejövő új szervezet va-
gyonmérleg-, vagyonleltár-tervezetét és a könyvvizsgálói jelentést. Ezt követően 
az elfogadott alapszabályban szereplő tisztségviselők titkos szavazás útján törté-
nő megválasztására került sor.

A jelölő bizottság elnöke által kihir-
detett végeredmény alapján a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezet négy éves időtartamra meg-
választott tisztségviselői:
1.  Elnök: Dr. Németh István;
2.  Általános elnökhelyettes: Dr. Szűcs 

István;
3.  tudományért, oktatásért, innováció-

ért és szaktanácsadásért felelős el-
nökségi tag: Dr. Urbányi Béla;

4.  Külkapcsolatokért felelős elnökségi 
tag: Dr. Váradi László;

5.  A tenyésztésért, tógazdaságért és 
pontytenyésztő tagozatért felelős el-
nökségi tag: Horváth Ferenc;

6.  A természet- és környezetvédele-
mért, valamint vízügyi kérdésekért 
felelős elnökségi tag: Puskás Nándor; 

7.  Az intenzív akvakultúráért felelős el-
nökségi tag: Radics Ferenc;

8.  A halfeldolgozásért felelős elnökségi 
tag: Szilágyi Gábor;

9.  A piacszervezésért, közösségi mar-
ketingért felelős elnökségi tag: Lévai 
Ferenc.

A felügyelő bizottság tagjai: Bojtárné 
Lukácsik Mónika, Csoma Gábor, Farkas 
György, Kovács Zoltán, Sztanó János.
Az Etikai Bizottság tagjai: Dr. Bercsényi 
Miklós, Dankó István, Horváth Zoltán.

Mikó Zoltán: a hazai érdekképviselet ha-
tékony ellátása érdekében elengedhetet-
lenné vált, hogy a halászati ágazat két 
meghatározó szervezete egyesüljön

►
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Németh Istvánnak kijár a gratuláció, hi-
szen a két halászati érdekképviseleti 
szervezet összeolvadásból megalakult 
Magyar Akvakultúra és Halászati Szak-
maközi Szervezet (MAHAL) december 
13-i közgyűlésén egyhangú szavazás-
sal kapta meg a bizalmat, hogy tovább-
ra is elnökként vigye tovább a szervezet 
ügyeit és képviselje a magyar halásztár-
sadalmat. A szavazással beigazolódott, 
hogy Németh István jól végezte a mun-
káját, amire a jövőben még inkább szük-
ség lesz, hiszen a szakmaközi szervezet 
kiterjedtebb jog-, és hatáskörrel rendel-
kezik, mint az elődszervezetek. Az el-
nöknek nagy örömet okoz, hogy az ága-
zat ismét egységbe forrt.

Az elmúlt évi gazdálkodási eredmé-
nyek jól alakultak. Németh István azt 
hangsúlyozta, hogy a 2016-os esztendő-
ben elégedettek lehettek a halászok, mi-
vel meleg volt a nyár, bőségesen hullott 
csapadék, s minden bizonnyal minden 
tóban nagytestű halak fejlődtek. A ka-
rácsonyi fogyasztók is 2-3,5 kilogramm 
súlyú pontyokkal találkoztak az üzletek-
ben, ami igazolta, hogy a takarmány jól 
hasznosult. Ezzel együtt a halászat jöve-
delmezőségi szintje nem nőtt, a halárak 
nem változtak, 2016 karácsonyán is azo-
kon az árakon vásárolhatták a fogyasz-
tók a halat, mint 2-3 évvel ezelőtt. Az 
ágazat – most már mondhatni – évek óta 
küzd azért, hogy a 27 százalékos áfát 5 
százalékosra mérsékelje a kormány, mert 
ez a magas áfa is gátja a fogyasztás nö-
velésének. De azt is be kell látni, hogy a 
kormány lehetőségei ez ügyben korláto-
zottak.

A fogyasztóknak tisztában kell lenni-
ük azzal, hogy a hal nem tartozik a legol-
csóbb élelmiszerkategóriába, jelentette 
ki az elnök. Ha a legnépszerűbb húsfélé-
vel, a brojlercsirkével hasonlítjuk össze a 
halhúst, akkor el kell mondani, hogy míg 
a csirke hat hét alatt lesz vágásérett, ad-
dig a halnak három év a tenyésztési ide-

je, s ennek a különbségnek az árban is 
meg kell nyilvánulnia. További verseny-
hátrányt okoz a halnak a piacon, hogy a 
baromfi és a sertéshús áfája 5 százalék. 
Mindezek ellenére a szövetség és tagjai, 
de a kormány is sokat tesz a halfogyasz-
tás növelése érdekében. Különböző, évek 
óta futó marketingprogramokkal „csalo-
gatják” a fogyasztókat, s el kell mondani, 
hogy ezek a rendezvények igen népsze-
rűek. Ennek ellenére a hazai termelés je-
lentős hányadát a külföldi piacokon kell 
értékesíteni, mert nincs elegendő keres-
let.

A haltermelés költségei évről évre 
emelkednek, hangsúlyozta az elnök. A 
saját cége példáját említve Németh Ist-
ván elmondta, hogy a Tógazda Zrt.-nél 
igen magas szállítási költségek rakód-

nak a termékre, mivel a társaságnak ki-
lenc megyében van tógazdasága. A le-
halászott halakat központi tárolóhelyre 
kell szállítani, azt követően pedig a mul-
tinacionális cégekhez, halászati szakbol-
tokhoz, különböző eladási helyekre kell 
elvinni a halat. Ez pedig jelentősen meg-
drágítja a termék árát, mivel útdíjat kell 
fizetni, EKÁER-számot kell igényelni, 
ami többletmunkát is igényel. Új kollégá-
kat kellett felvenni a tömeges adminiszt-
ráció elvégzéséhez. Ezen kívül 2017-ben 
visszavezetik a vízkészletjárulék-fizeté-
si kötelezettséget, ami jelentős terhet ró 
az ágazatra. Lévai Ferenc, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara halosztályának a 
vezetője – s immár a MAHAL piacszer-
vezésért, közösségi marketingért felelős 
elnökségi tagja – azon dolgozik, hogy a 
meghirdetett rendeleten változtasson 
a kormány. Ha marad a tavaly októbe-
ri rendeleti előírás, akkor a vkj nagyobb 
terhet ró az ágazatra, mint amennyi a je-
lenlegi – tegyük hozzá, igen alacsony – 
jövedelmezőségi szint. A Belügyminisz-
tériummal még folynak az egyeztető 
tárgyalások. 

Az újévben a minimálbér és a bérmi-
nimum jelentős növekedése is gondot 
jelent az ágazatnak, hangsúlyozta az el-
nök. Németh István egyetért azzal, hogy 
szükség van a béremelésre, de az ágazat-
ban nem mindenhol tudják a 15 és a 25 
százalékos bérnövekményt kitermelni. A 
hatékonyság viszont úgy növelhető, ha 
– ahol még lehet - gépesítik a munkafo-
lyamatokat, és az alkalmazotti létszámot 
csökkentik. A bérnövekményt ugyan-
is nem fedezi az 1 százalékos társasági 
adócsökkenés sem. A tógazdaságokban a 
pontytermelés mellett egyre több halfajt 
kell a termelőknek bevonniuk a terme-
lésbe, mert a süllőért, a harcsáért, a fe-
hérhúsú halért jóval magasabb árat lehet 
kapni, mint a pontyért, a busáért, így nö-
velhető a haltermelés jövedelmezőségi 
szintje is. A Tógazda Zrt. tavaly 14 ton-
na étkezési süllőt értékesített a környe-
ző uniós tagországokban.

Németh István az új tisztségével kap-
csolatban végezetül elmondta, hogy a 
szakmaközi szervezet – reményei szerint 
– egységesen fellépve hatékonyabb, és 
eredményesebb munkát végez. Az újon-
nan megválasztott elnökségben olyan 
szakemberek kaptak helyet, akik az ügy-
vezetés segítségével új szellemiségben, 
elkötelezetten végzik a munkát a rájuk 
bízott területen.

H. Gy.  

A kormánnyal közös érdek, hogy a je-
lenlegi 5,9 kilogramm/fő/év halfo-
gyasztást növeljük, mert a hal egész-
ségtani hatásait már sokan jól ismerik. 
Az elnök szerint az új támogatási rend-
szerben elegendő forrás áll a marketing 
tevékenység fokozásához, s az is re-
ményt keltő, hogy Lázár János minisz-
ter (Miniszterelnökség) levele alapján 
a kormány 2018-ban napirendre tűzi a 
hal áfájának a csökkentését. Ez azért is 
fontos, mert a legfontosabb vásárlóerő 
a 385 ezer főt számláló horgásztársada-
lom, amelyik a hazai haltermelés 30-40 
százalékát veszi meg a haltermelőktől. 
S miután a horgászlétszám évről évre 
nő, várhatóan a vásárolandó halmeny-
nyiség is növekszik. A tógazdaságok-
ban a ponty mellett olyan halfajokat 
kell telepíteni (fehérhalakat, keszeg-
féléket, süllőt, csukát, balint, jászt), 
amelyekkel a horgászok igényeit kielé-
gítik, mivel ez a széles társadalmi réteg 
hajlandó és képes megfizetni a tógazda-
ságok termését. A halászok is arra tö-
rekszenek, hogy a horgásztársadalom 
rekreációját jó minőségű magyar hallal 
biztosítsák.

Jó gazdasági évet zárt a halászat
Egy-két nappal karácsony előtt a mőcsényi tavon hajnalban még meghúz-
ták a hálót, hogy megrakják a kamiont és a kisebb halszállító autókat.  
Dr. Németh István, a Tógazda Zrt. elnök-vezérigazgatója a megszokott 
módon a mérleg mögül figyelte az eseményeket. Mindenkihez akadt né-
hány biztató szava, mert látszott már a munka vége. Karácsony szent esté-
je családi körben telik, de előtte a halra éhes vevőket még ki kell szolgálni. A 
tóparton, a decemberi hidegben megerősödik az emberben, hogy nehéz élet 
a halászoké. De nem nosztalgiázni jöttünk, hanem azért, hogy Németh Ist-
vánnal, a MAHAL régi-új elnökével mérleget vonjunk a 2016-os évről.
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• Elnök úr, lezárult a 2007-2013-
as HOP támogatási időszak, a prog-
ramzáró ülésen ön összegezte az elért 
eredményeket. Mielőtt azonban erre 
rátérnénk, tekintsünk vissza!

– Én is úgy gondoltam – készülve az in-
terjúra –, hogy kezdjük a beszélgetést a 
kezdetektől. Az első bizottsági ülést 2008. 
december 3-án rendeztük meg, ez volt az 
alakuló összejövetelünk. Ezt azonban meg-
előzte – s ezt az EHA rendelet írta elő –, 
hogy a Halászati Operatív Programban le 
kellett írnunk, hogy monitoring bizottsá-
got hozunk létre, s e bizottságnak kik lesz-
nek a tagjai. Sőt, szervezeti működési sza-
bályzatot is előre kellett „gyártanunk”. Az 
alakuló ülést Dr. Mácz Miklós vezette, aki a 
vidékfejlesztési operatív program irányító 
hatóságának volt a vezetője. Jómagam ak-
kor már megbízott osztályvezetőként vit-
tem a HOP ügyeit a minisztériumban, így 
az előéletem alapján bíztak meg a monitor-
ing bizottság elnöki tisztségének a betölté-
sével. Ez volt az első ülés, s akkor monda-
nám a záró eseményeket…

• Ne zárjuk le ilyen könnyen a múl-
tat. Hogyan folytatódott?

– A 16 ülést most nem szeretném fel-
idézni.

• Én sem erre gondoltam, hanem 
arra, hogy az elmúlt években voltak 
mérföldkövek a bizottság tevékenysé-
gében.

– Voltak bizony, hiszen folyamatos mun-
ka zajlott. Valódi mérföldkövet igazából 
kettőt tudnék említeni. Az egyik az volt, 
amikor a halastavi környezetgazdálkodá-
si programot sikerült elfogadtatni, s a 2-es 
tengelyben ezt a programot meghirdettük. 
A másik hasonló siker azt volt, hogy a 3-as 
tengely ügyeit (marketing, kutatás-fejlesz-
tés stb.) is elindítottuk. Ez a program akkor 
indult el igazán, amikor a Miniszterelnök-
ség vette át a HOP Irányító Hatóság felada-
tait. A záróülésen is hallhatta, hogy a HOP 
sikeresen zárult, és hat kutatás-fejlesztési, 
valamint három komplex beruházási pro-
jektet is bemutattak a jók közül a legjob-

bak. Ezek a projektek azért fontosak, mert 
komplex fejlesztések zajlottak, nem pusz-
tán beruházást hajtottak végre. A marke-
tingprogramot a termelés bővülése után in-
dítottuk el, úgy gondolom, jó időpontban, 
mert ha már a kezdetektől ösztönöztük vol-
na a halfogyasztás növelését, akkor csak azt 
értük volna el, hogy a lakosságban azt tuda-
tosítjuk, hogy a hal egészséges, együnk mi-
nél többet. Ugyanakkor nem tudta volna az 
ágazat a növekvő fogyasztási igényeket ha-
zai termelésű hallal kiszolgálni, ennek kö-
vetkeztében „Iglo kapitány” győzött volna, 
vagyis az import haltermékeknek csinál-
tunk volna reklámot. Ha nem is szándéko-
san, de jól időzítettük a marketingprogram 
indulását. A MAHOP-nak is az a célja, hogy 
növeljük a termelési kapacitást, javítsuk a 
hazai halak minőségét, fajválasztékát s a 
hozzáadott értékből a lehető legtöbbet tart-
suk idehaza, ami által a fogyasztás is növek-
szik. Ne nyersanyagot, hanem félkész vagy 
készterméket adjunk át a kereskedelem-
nek, s ezzel is növelhetjük a termelők árbe-
vételét. Itt a nyersanyag alatt elsősorban az 
exportra gondolok, mert a hazai fogyasz-
tásban a tradíciók miatt továbbra is veze-
tő szerepet fog játszani a friss hal. És ez így 
rendben is van, mert a friss hal az azonnali 
elkészítésben verhetetlen.

• Mindehhez azonban több feldolgo-
zóra, integrált termelésre volna szük-
ség.

– Nem igazán a feldolgozók száma a lé-
nyeg, mert van elegendő feldolgozói kapa-
citás idehaza, hanem az, hogy a feldolgozás 
színvonalát, a feldolgozók kihasználtságát 
kell jelentősen javítani, fejleszteni. Olyan 
gépsorokat, termék-előállító rendszereket 
kell beszerezni, amelyekkel a korszerű, a fo-
gyasztói igényeket magas szinten kiszolgáló 
termékeket tudnak előállítani. Ehhez kell a 
marketing, a promóció, hogy a tógazdaság-
ban termelt hal ugyanolyan jó minőségű, 
egészséges, mint a tengeri, ezért érdemes 
megfizetni. Ami az integrált termelést illeti, 
itt valóban van lemaradásunk, de remélem, 
hogy az ágazat szereplői is hamarosan felis-
merik az összefogás szükségességét.

• Készült egy záródokumentum is.
– Pontosan, ami 125 oldalasra sikere-

dett, mivel az EHA-rendeletnek megfele-
lően fejezetekre bontottuk az elmúlt hét 
éves időszak történéseit. A dokumentum, 
amelyet a bizottság záróülésén egyhangú-
lag elfogadtak, tartalmazza, hogy milyen 
kifizetések, lehívások történtek, milyen fej-
lesztések valósultak meg, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsem. Azt lehet monda-
ni, hogy ez a dokumentum a magyar HOP 
krónikája, benne van, hogy mikor mi tör-
tént, honnan hová érkeztünk, és amit nem 
értünk el, azt miért nem értük el, de inkább 
az derül ki belőle, hogy mik az eredmények. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a pénzügyi ke-
retünk 98 százalékát sikerült felhasználni, 
ami tudomásom szerint egyedülálló az Eu-
rópai Unióban, vagyis élen járunk ezzel a 
teljesítménnyel. Csak halkan jegyzem meg, 
hogy a teljes keretet fel tudtuk volna hasz-
nálni, ha nem konvergenciaterületen ele-
gendő potenciális pályázó lett volna. De 
nem volt, így a keretből néhány millió fo-
rint megmaradt, amit nem csoportosíthat-
tunk át, mert ezt az EHA-rendelet tiltotta. 
Ez egyébként nem logikus, mert a fejlett 
területről kellett volna a fejletlenebbekhez 
átcsoportosítani a forrásokat. Brüsszelben 
egyébként ezt felismerték, és az új időszak-
ban már nem választották szét a két kon-
vergenciaterületet, így – úgymond – szabad 
a pálya, és a 100 százalékot felhasználhat-
juk a mostani időszakban. Ahogy Monica 
Adamova, az EU megbízottja is fogalmazott 
a záróülésen, március végéig kell végleg le-
zárnunk a HOP pénzügyi időszakát és úgy 
gondolom, ez sikerülni fog.

• Van-e átmenet a két ciklus között? 
Kérdezhetném azt is, hogy biztosí-
tott-e a folytonosság?

Hatósági tevékenység

Sikeresen zárult a HOP
A Halászati Operatív Program záró monitoring bizottsági ülését tavaly december 
13-án rendezték meg. A bizottság tagjai és a meghívottak is érezték az esemény 
fontosságát, hiszen csaknem teljes létszámban (tizenheten) szavaztak a napiren-
di pontoknál. Az ülésen bemutatkozott Dr. Mezei Dávid, a MAHOP IH új vezetője, 
aki a leköszönt Dr. Viski József helyére lépett. A hivatalos dokumentumtervezetek 
megvitatása és elfogadása mellett kilenc HOP-támogatott is bemutatta a fejleszté-
sét, akik a HOP támogatásának a segítségével tudták megvalósítani elképzelései-
ket. Gábor Jánossal, a bizottság leköszönt elnökével beszélgettünk.

Fo
t

ó
: H

a
jt

u
n

 G
y

ö
r

G
y

Gábor János: a HOP sikeresen zárult, és 
hat kutatás-fejlesztési, valamint három 
komplex beruházási projektet is bemu-
tattak a jók közül a legjobbak
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– Jó a kérdés. Az EU hét éves ciklusok-
ban gondolkodik, amit két évvel, a MA-
HOP esetében már hárommal megtolda-
nak, mire a pénzügyeket is sikerül lezárni. 
De a programok között folyamatos átme-
netet tapasztalunk, így a hosszú távú stra-
tégiánkra építve tudjuk az ágazat fejleszté-
sét megvalósítani. Sokszor beszéltem róla, 
hogy a legizgalmasabb feladat a hosszútá-
vú magyar halgazdálkodási stratégia meg-
valósítása a hétéves uniós programozási 
ciklusokban úgy, hogy közben árgus szem-
mel kell figyelni az uniós és hazai játéksza-
bályokat, nehogy akaratlanul belefussunk 
valamibe, amit úgy gondolunk, hogy le-
het, de valójában nem lehetséges. Az eddi-
gi gyakorlatomban szerencsére ilyennel ko-
moly szinten nem találkoztam, csak kisebb, 
könnyen korrigálható technikai problémák 
voltak.

• Ön szerint mennyit fejlődött a 
halgazdálkodás az elmúlt ciklusban?

– Azt kell mondanom, hogy a fejlesz-
tések eredményei csak lassan mutatkoz-
nak meg, mert a haltermelés felfuttatá-
sa nem gyorsan történik. Három-négy év 
szükséges ahhoz, hogy a termelés növelé-
se megvalósuljon, de a statisztikai adatok 
azt igazolják, hogy az elmúlt években fo-
lyamatosan nőtt a termelés. A visszajelzé-
sek szerint az export is nőtt, és jó hír, hogy 
a hazai ünnepeken sem volt halhiány a pi-
acon. A termelők biztosították azt az áru-
alapot, amire a piacnak szüksége volt, s úgy 
tudom, hogy a feldolgozók is fejlesztettek, 
és több új, innovatív termék is megjelent 
a kereskedelemben. Nem beszélve arról, 
hogy a halfogyasztás is – nem kiugróan, de 
– növekedett. A konzervatív magyar halfo-
gyasztói szokásokat figyelembe véve ez óri-
ási eredmény.

• Elnökként mire a legbüszkébb?
– Arra, hogy a 17 ülést végig tudtam 

vinni, és a termelők talpon tudtak marad-
ni, sőt aki akart és tudott, az fejlődött is…

• Ezt Monica Adamova is dicséret-
képpen megemlítette, azzal, hogy az 
üléseket mindig jól előkészítették, 
példaértékű munka folyt a háttérben, 
s végül, de nem utolsó sorban, a tógaz-
daságokban is.

– Monica Adamováról tudni kell, hogy 
szintén egy tenger nélküli országból, Cseh-
országból jött, így jól ismeri azokat a prob-
lémákat, amelyekkel mi is küzdünk. Tőle 
a dicséret, amit az EU is megfogalmazott, 
még jobban esett. S amire még büszke va-
gyok az, hogy 2011-ben, amikor Magyaror-
szág töltötte be az EU soros elnöki tisztét, 
jó néhány bemutatót tartottunk a tógazda-
ságok multifunkcionális szerepéről. Tagja 
voltam a Codex Alimentarius halászati bi-
zottságának, ahol egy norvég kolléga volt 
az elnök, akitől sokat tanulhattam. Büszke 

vagyok arra, hogy az elejétől a végéig ben-
ne voltam a folyamatokban, amit azért is 
élveztem, mert a halas múltamból is merít-
hettem, ha kérdésekre kellett válaszolnom. 
Nem kellett átadnom a szót, ha gazdálko-
dási kérdésre kellett választ adni, hiszen 
dolgoztam tógazdaságban is a halas dip-
loma megszerzése után. A közgazdasági 
diploma megszerzése során felszedett tu-
dás pedig a pénzügyi és gazdasági kérdé-
sek során voltak a segítségemre. S büszkén 
említhetem azt is, hogy igazi konfliktusok 
nem voltak az üléseken, talán egy napiren-
di pontot kellett levennem. Elmondhatom, 
hogy az SZMSZ szellemében mindig komp-
romisszum született a vitás kérdésekben. 
Szerencsések vagyunk abból a szempont-
ból, hogy külön halászati politika és külön 
források vannak az ágazatnak, és nem kell 
külön lobbizni azért, hogy más mezőgazda-
sági, állattenyésztési ágazattal harcoljunk a 
forrásokért. Persze vannak konfliktusok, 
amelyek azért kezelhetőek.

• És mi volt az, amit nem sikerült el-
érni?

– Azért tartottam hosszabb szünetet 
a válaszadás előtt, mert végiggondolva az 
időszakot ilyet nem sikerült találnom. Ta-
lán csak annyit jegyeznék meg, hogy gyak-
ran lassúnak éreztem a dolgok menetét. 
De mivel a szakigazgatásban dolgozom, 
látom, hogy miért lassú a folyamat. Egy 
bánatomat azért megemlíteném, és ez az 
egész ágazat bánata is. Igaz, hogy nem tar-
tozik az MB keretébe, de az AKG extenzív 
halastavi kompenzációjának kudarcát fá-

jón éltem meg. Azt elmondhatom, hogy az 
ágazat és a szakigazgatásunk, s benne sze-
mély szerint én is, ahogy mondani szok-
ták, „elment a falig”, de a brüsszeli bürok-
ratákat nem lehetett meggyőzni. Annak 
azért nagyon örülök, hogy a HOP kere-
tében, ha jelképesen is, de a HKP-ban to-
vább élt a program, és a MAHOP-ban is 
van ilyen intézkedés.

• Végezetül: hogyan látja a jövőt?
– Kissé bonyolult a kérdés, megpróbálom 

egyszerűen megválaszolni. A MAHOP-ban 
– az ETHA-rendeletnek megfelelően – az in-
tézkedések és a támogatások gyakorlatilag 
az akvakultúra, a halfeldolgozás fejlesztését 
és a halfogyasztás növelését szolgálják. Az 
ETHA-rendelet is éppen csak érinti a rekre-
ációs tevékenységet a tógazdasági diverzifi-
káción keresztül. Itthon a horgászok a hal-
termelőktől veszik a telepítendő halat, ezért 
az ő érdekük is az, hogy a haltermelőket tá-
mogassák. A horgászok nagy bánatára az 
ETHA-rendelet nem támogatja a direkt hal-
telepítést, nem lehet uniós támogatást kap-
ni a haltelepítéshez. Egy szó mint száz, biz-
tosítottnak látom a folytonosságot. Bízom 
abban, hogy az új ciklusban a fiatal generá-
ciót is meg tudjuk szólítani a fogyasztás nö-
velése érdekében, és a közétkeztetésben is 
nagyobb arányban jelenik meg a hal. A ter-
mékfejlesztés, az intenzív haltermelés fej-
lesztése az egyik kitörési pontja az ágazat-
nak. Fontosnak tartom azt is, hogy a fiatal, 
a kezdő gazdálkodók támogatása is megje-
lent az intézkedések között.

HAjtUN GyöRGy

Megjelentek a MAHOP-pályázatok
Az alábbi Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) felhívások jelentek 
meg a www.palyazat.gov.hu oldalon: 

•  MAHOP-2.4-2016 Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások htt-
ps://www.palyazat.gov.hu/mahop-24-2016-az-akvakultrba-trtn-krnyezetvdelmi 
-cl-beruhzsok

•  MAHOP-2.3-2016 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösz-
tönzése https://www.palyazat.gov.hu/mahop-23-2016-a-fenntarthat-akvakultrval 
-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-1

•  MAHOP-5.3.2-2016 Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás nép-
szerűsítésére (Kapj rá!) https://www.palyazat.gov.hu/mahop-532-2016-kommunikcis 
-s-promcis-kampny-a-halfogyaszts-npszerstsre-kapj-r

•  Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése című (MAHOP-2.1-2016 kódszá-
mú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló terve-
zett keretösszeg 1,2 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. febru-
ár 9. napjától 2019. február 11. napjáig van lehetőség. https://www.palyazat.gov.
hu/megjelent-az-akvakultra-tern-trtn-innovci-sztnzse-cm-felhvs 

•  A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támo-
gatása (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a tá-
mogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,6 milliárd Ft. A támogatá-
si kérelmek benyújtására 2017. február 13. napjától 2019. február 13. napjáig van 
lehetőség. https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-halszati-s-akvakultra-termkek 
-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs 

•  Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása című (MA-
HOP-2.2-2016 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,7 milliárd Ft. A támogatási kérelmek 
benyújtására 2017. február 2. napjától 2019. február 4. napjáig van lehetőség.  
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok 
-tmogatsa-cm-felhvs



A Pro Aquacultura Hungariae Díjban része-
sített a díjjal egy emlékérmet, valamint az 
adományozást igazoló okiratot kap. Az em-
lékérem bronzból készül, kör alakú, 100 
mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik olda-
lán a vizeket jelölő hullámminta fölött fél-
körívben a hazánkban tenyésztett halfajok 
sokféleségét jelképező ábra található „Pro 
Aquacultura Hungariae” felirattal, a másik 
oldalán két tenyéren fekvő pontyivadék lát-
ható.

A Horgászatért Érdeméremmel díjazott 
személyek világoskék színű szalagon füg-
gő érdemérmet, hozzá tartozó kitűzőt, va-
lamint az adományozást igazoló okiratot 
kapnak. Az érdemérem 999 ezrelékes fi-
nomságú ezüstből készül, kör alakú, 42 mm 
átmérőjű, előlapjának felső részén „Horgá-
szatért Érdemérem” félkör felirat található, 
alatta Magyarország címere, középen Ma-
gyarország sziluettje látható, amelyen belül 
az előtérben egy ladikban ülő horgász he-
lyezkedik el. A kitűző az éremhez hasonló-
an 999 ezrelékes finomságú ezüstből készül, 
kör alakú és 20 mm átmérőjű. 

A kitüntetések adományozását közigaz-
gatási szervek, gazdálkodó szervezetek, in-

tézmények, egyesületek, alapítványok, az 
egyesülési jog alapján létrejött egyéb szer-
vezetek, köztestületek, önkormányzatok 
valamint magánszemélyek egyaránt kezde-
ményezhetik, melyet az adományozási al-
kalmat legalább két hónappal megelőzően 
kell benyújtani a földművelésügyi minisz-
terhez. A kezdeményezéseket a díjhoz és 
az érdeméremhez kapcsolódó szakterüle-
tért felelős állami vezető által vezetett díj-
bizottság értékeli, majd az adományozással 
kapcsolatos javaslatot felterjeszti a földmű-
velésügyi miniszternek döntés céljából. A 
kitüntetésről szóló előterjesztés formai és 
tartalmi követelményeit a földművelésügyi 
miniszter által adományozható díjakról és 
más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) 
FM-rendelet 1. melléklete tartalmazza 
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid 
=175756.327802).

A Pro Aquacultura Hungariae Díj bizott-
ság létszáma legfeljebb 8 fő lehet. A bizott-
ság tagjai: a bizottság elnökének javaslata 
alapján a földművelésügyi miniszter által a 
horgászat és a halgazdálkodás szaktekinté-
lyeiből felkért személyek. A bizottság elnö-
ke Ugron Ákos Gábor állami földekért fele-

lős helyettes államtitkár, tagjai Udvari Zsolt 
főosztályvezető, FM Horgászati és Halgaz-
dálkodási Főosztály; Lengyel Péter osztály-
vezető, FM Akvakultúra-fejlesztési Osz-
tály; Dr. Gál Dénes intézetigazgató, NAIK 
HAKI; Dr. Németh István elnök, Magyar 
Haltermelők és Halászati Vízterület-hasz-
nosítók Szövetsége; Prof. Dr. Urbányi Béla 
tanszékvezető egyetemi tanár, SZIE MKK 
Halgazdálkodási Tanszék; Dr. Szűcs Lajos el-
nök, Magyar Országos Horgász Szövetség; 
Dr. Váradi László elnök, Magyar Akvakultú-
ra Szövetség.

A 2016. október 23-i kitüntetési ünnep-
ség alkalmával az első Pro Aquacultura Hun-
gariae Díjakat Dr. Bakos János és Szi lágyi Gá-
bor kapták, és Horgászatért Érdeméremmel 
ismerték el Bokor Károly és Walter Tamás a 
hazai horgászat népszerűsítése érdekében, 
illetve a versenyhorgászat terén elért ered-
ményeit (az adományozásokról a Magyar 
Mezőgazdaság korábban tudósított).

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, 
hogy amennyiben a következő, 2017. ok-
tóber 23-ra esedékes adományozásra vala-
kit jelölni kívánnak, a kitüntetésre javasolt 
személyt a 25/2015. (V. 27.) FM-rendelet 
1. mellékletében foglalt adatlap kitöltésé-
vel szíveskedjenek felterjeszteni. A kezde-
ményezést Ugron Ákos Gábor helyettes 
államtitkárnak címezzék, és postai úton 
a Földművelésügyi Minisztérium címé-
re (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) 
juttassák el.

JuHász PÉtEr – udVAri zsOlt
Földművelésügyi Minisztérium
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Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter felkérése alapján a továbbiakban 
dr. Mezei Dávid Csaba, a Miniszterelnökség 
agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért 
felelős helyettes államtitkár látja el a Ma-
gyar Halgazdálkodási Operatív Program 
(MAHOP) Irányító Hatóságának vezetői 
tisztségével összefüggő tagsági feladato-
kat az Országos Halgazdálkodási tanács-
ban (OHt).

A MAHOP Irányító Hatóságának ve-
zetői tisztségét az ebből adódó OHt-tag-
sággal együtt korábban dr. Viski József, a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési 
programokért felelős helyettes államtit-
kára töltötte be. dr. Viski József 2016. no-
vember 1-jétől a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal elnöki tisztségét látja 

el, ezért került sor dr. Viski József helyett 
a MAHOP Irányító Hatósága új vezetője, 
dr. Mezei Dávid felkérésére az OHt tagjá-
nak. A testület tagjainak létszáma tehát 
változatlan, a legutóbbi bővítés óta 15 fő. 
A taglétszám legutóbb az OHt-ról szóló 
kormányhatározat [1379/2013. (Vi. 27.) 
korm. határozat] módosítását követően 
változott, mivel a módosított kormányha-
tározat a tagok közé sorolja a MAHOP Irá-
nyító Hatóságának vezetőjét, valamint az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság egy dele-
gáltját is.  Az említett módosítás nyomán 
a testület létszáma az addigi 13 főről 15 
főre emelkedett.

CzóK dáVid – udVAri zsOlt
Földművelésügyi Minisztérium

Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály

A harcsa lett az év hala 2017-ben
több mint ötezren szavaztak a Magyar 
Haltani társaság honlapján októberben 
elindított közönségszavazáson, amely-
nek tétje Az Év Hala cím elnyerése volt.

A korábbi évekhez hasonlóan most 
is három őshonos jelölt közül lehetett 
választani, a szavazás 2016. december 
31-én éjfélkor ért véget. A szavazatok 
közel felével (48%) a harcsa lett a ver-
senyben az első, megelőzve a paducot 
(37%) és a harmadik helyezett halvány-
foltú küllőt (16%) – olvasható a Magyar 
Haltani társaság weboldalán.

Mióta a vizák eltűntek vizeinkből, 
legnagyobb halunk a harcsa. Népszerű 
is, hiszen hatalmas száját és hosszú baj-
szát a gyerekek már a képeskönyvekből 
megismerik. Hosszú életű hal, amely 
egész életében növekszik. 

Szakigazgatás

Változás az Országos Halgazdálkodási tanács tagjainak 
névsorában

Megalakult a Pro Aquacultura Hungariae Díj 
Bizottság
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Horgászati és Halgazdálkodási 
Főosztály javaslata alapján 2016 őszén két új, a halgazdálkodással kapcsolatos 
szakmai kitüntetést alapított. A Pro Aquacultura Hungariae Díj a hazai akva-
kultúra érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismeréseként 
adományozható, míg a Horgászatért Érdemérmet a hazai horgászat érdekében 
kiemelkedő tevékenységet folytatók kaphatják. A díjakból évente két-két darab 
adományozható az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából.


