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Összefoglaló a kiemelt 
MAHOP DCF projekt  
nyitórendezvényéről
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
(AKI) az Öbölház Rendezvény központ 
konferencia termében tartotta meg a 
MAHOP-3.1-16-2016-00001 azonosító 
számú,  „A 2014–2020 időszak DCF  
adatainak gyűjtését, kezelését  
fejlesztő feladatok” című kiemelt 
projekt nyitórendezvényét.

VI. Nemzeti Halászbál, 
társadalmi felelősség- 
vállalással
A szarvasi Árpád Szálló  
díszterme impozáns  
környezetet teremtett  
ahhoz, hogy a magyar halász- 
társadalom képviselői ezen  
az estén igazán jól érezzék  
magukat.

A magyar-algériai gazdasági  
kapcsolatok erősítésének  
érdekében Szabó Krisztina  
külgazdasági attasé hívására  
Németh István, a MAHAL elnöke, 
a Tógazda Zrt., vezérigazgatója  
és Sziráki Bence, a MAHAL  
főmunkatársa Algériába utazott.
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E jeles nap elsődleges célja a halak továb-
bi népszerűsítése, mert az a tapasztalat, 
hogy a halak még ma sem mindig kapják 
meg azt a társadalomi figyelmet, ame-
lyet jelentőségüknél fogva megérdemel-
nének. Március 20-án, illetve e nap nap-
tári környezetében valamennyi halakkal 
kapcsolatban álló vagy azokkal akár csak 
érintőlegesen is foglalkozó szervezet a 
saját profiljának legjobban megfelelő 
módon hívhatja fel a figyelmet a halak-
ra, azok megbecsülésére, és a halakkal, 
az élőhelyekkel kapcsolatos általános és 
aktuális témák, feladatok jelentőségére.

Azonosulás az általános célokkal
A Halak Napja első központi eseményét 
a MOHOSZ Korompai utcai székházában 
rendezték meg. A konferencián a szerve-
zők által felkért előadók egy-egy nép-
szerű vagy aktuális témát jártak körül a 
halakkal kapcsolatban, több oldalról is 
megvilágítva az egyes folyamatokat. Az 
előadások szünetében ünnepélyes kere-
tek között aláírták a MOHOSZ–MAHAL 
stratégiai együttműködési megállapo-
dást. A konferencia fővédnöke Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter volt, 
aki személyesen is részt vett a rendezvé-
nyen. „A felek a megállapodásban a ren-
delkezésükre álló hatályos szervezeti 
alapdokumentumok ismeretében együt-

tesen kinyilvánítják, hogy azonosulni 
tudnak a társ-együttműködő szervezet 
általános céljaival és tevékenységével, 
így azokat elfogadják a stratégiai együtt-
működési megállapodás alapjául.” 

A MOHOSZ kiemelt társadalmi szer-
vezetként, a Földművelésügyi Miniszté-
rium stratégiai partnereként jelenleg 28 
megyei és területi horgászszövetség kö-
zös érdekképviseleti és szakmai szerve-

zete, így a tagszervezeteken keresztül 
közel 1200 horgászegyesületben több, 
mint 400 ezer horgász érdekeit védi és 
képviseli országos szinten, ellátva egyes 
igazgatási és koordinációs feladatokat is. 
A MOHOSZ egyben haszonbérlőként az 
állami tulajdonú természetes vizek dön-
tő részének halgazdálkodási hasznosí-
tója. A MOHOSZ elsődleges célja a hal-

gazdálkodás, benne a horgászat és a 
horgásztatás általános feltételrendszeré-
nek biztosítása, érdekeinek előmozdítá-
sa és megvédése. 

Hosszú távú együttműködés
A MAHAL ellátja a hazai hal termékpálya 
szereplőinek szakmai érdekképviseletét, 
valamint a 2015. évi XCVII. törvényben 
meghatározott szakmaközi szervezeti 

Kettős ünnep volt a halász, halas társadalomnak március 20-a. A Magyar Hal-
tani Társaság elnökségének javaslatára a Földművelésügyi Minisztérium Hor-
gászati és Halgazdálkodási Főosztálya, a Magyar Országos Horgász Szövet-
ség (MOHOSZ), a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet  
(MAHAL), valamint az Akvaristák Magyarországi Egyesülete közös döntést ho-
zott arról, hogy 2017-től minden év március 20. napja legyen a Halak Napja. 
Ezen a napon a MOHOSZ és a MAHAL stratégiai együttműködést írt alá.

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

Németh István és Szűcs Lajos Fazekas Sándor miniszter jelenlétében kézfogással is 
megerősítette a stratégiai megállapodást

Horgász-halász együttműködés  
a Halak Napján



2
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funkciókat. Az ágazati lefedettsége meg-
haladja a 90 százalékot. A MAHAL álta-
lános célja, hogy javítsa Magyarország 
területén a hal termékpálya szereplői-
nek a versenyképességét, ellássa a halá-
szati és akvakultúra-ágazat szakmai ér-
dekképviseletét, hosszú távon elősegítse 
a hazai haltermelés fenntarthatóságát, 
elérje a halgazdálkodási tevékenységet 
végzők szakmájának kedvezőbb társa-
dalmi megítélését. A megállapodással az 
a szándék jut érvényre, hogy megerősít-
se a felek közötti kapcsolatokat és meg-
alapozzon közös cselekvési programo-
kat.

A MOHOSZ és a MAHAL képvise-
lői egyetértenek abban, hogy a felek kö-
zötti hosszú távú együttműködés kiala-
kítása annak érdekében szükséges, hogy 
a hazai halgazdálkodás, valamint a hor-
gászat (sporthorgászat és horgász sport) 
fenntartható fejlődése biztosított le-
gyen, különös tekintettel a társadal-
mi haszonelemekre (pl. rekreáció, turiz-
mus, környezettudatos nevelés, vidéki 
térségek népességmegtartó és eltartóké-
pessége stb.), az innovációra, a munka-
helyteremtésre, a szakképzésre, a szak-
tanácsadásra, a támogatáspolitikára, az 
élelmiszerbiztonságra, valamint kiemel-
ten a környezet és a természet védelmé-
re. A két szervezet feladatának tekinti, 
hogy tagjaikat ezen területen segítsék, 
és támogassák. 

Halak Napja
Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke azzal 
kezdte köszöntőjét, hogy a halak a legő-
sibb élőlények a Földön, s amikor róluk 
beszélünk, akkor több mint 30 ezer fajt 
kellene felsorolni. Ám az emberiség áldá-
sos tevékenységének köszönhetően a 30 
ezer halfaj jelentős hányada veszélyez-

tetetté vált. A Halak Napja éppen azért 
fontos, mert ezen a napon ráirányul a 
társadalom figyelme a táplálékláncban is 
fontos helyet betöltő állatfajra. De azért 
is fontos ez a nap, mert a keresztény 
szimbolikában a hal magát Jézus Krisz-
tust jelenti, és utalhat az apostolokra is, 
akik a halászatból élő emberek voltak. 
Ugyanakkor a Halak állatövi csillagkép 
is, és milyen furcsa, hogy ez a csillagkép 
éppen március 20-áig tart. „A mai nap-
nak tehát sokféle szimbolikus jelentősé-
ge is lehet.”

Március 20-a egy a jeles napok kö-
zül, hiszen e nap környékén több hason-
ló fontos dátumra is emlékezhetünk. Pél-
dául 1971. február 2-án született meg a 
ramsari egyezmény, amely a vizes élő-
helyek napja, március 22-e pedig A Víz 
Világnapja. Számos halas nap rendelke-
zik hagyományokkal, ilyen például július 
utolsó szombatján a balatoni halak nap-
ja, vagy a Szent Mihály-napjához kap-
csolódó tiszai halak napja. Így tehát nem 
meglepő, hogy március 20-a is foglalt, 
hiszen ezen a napon tartják a Boldogság 
Napját is. Ezzel együtt köszönet a Halta-
ni Társaságnak, hogy ezt az ötletet felve-
tette, amelynek megvalósításához segí-
tő kezet nyújtott a minisztérium és több 
halas társadalmi szervezet. A jövőben 
azt tervezik, hogy minden évben ezen 
a napon szerveznek egy központi ren-
dezvényt, amelyen az aktuális témakö-
röket tárgyalják meg, és szó lesz az elért 
eredményekről is. Ha a halakról beszé-
lünk, hogy miért pont március 20-a, ak-
kor azt is meg kell említeni, hogy ilyen-
kor érik be a csukák ívása, s az ivadékok 
már megjelennek. 

Egy olyan időszak veszi kezdetét, 
amelynek sikeressége meghatározó a vi-
zeink halállománya szempontjából. S ha 

ez így van, akkor bizony ennek hatása 
van a magyar társadalomra és a magyar 
gazdaságra is.

Horgászat, horgásztatás, sporthor-
gászat, horgászsport, horgászturizmus, 
horgászcikkgyártás, kereskedelem, hal-
gazdálkodás, haltermelés, halászat, ak-
varisztika, akvakultúra, haltan, halas 
kutatás-fejlesztés, oktatás, képzés, hal-
fogyasztás, halgasztronómia. Ezek olyan 
fogalmak, amelyek tengerében nehéz el-
igazodni, de mindenképpen összefügg-
nek egymással. Tehát ha tehetünk vala-
mit, akkor ezen a napon rendet vágunk 
ebben a rengetegben, és összefogást is te-
remtünk, mert erre nagy szükség van. A 
horgászat Magyarországon csaknem 400 
ezer embert, horgászt érint, s a családta-
gokon keresztül több mint egymillió em-
ber kapcsolódik ehhez a tevékenységhez. 
Mindez komoly társadalmi, gazdasági 
erő is. A legnagyobb magyar természetes 
vizek 2013 óta állami tulajdonban van-
nak, és ezeknek a vizeknek döntően hor-
gászcélú a kihasználása. Mindenki tud-
ja, hogy a kereskedelmi célú halászatot 
betiltották az elmúlt években. Azonban 
ez nem azt jelenti, hogy ezekben a vi-
zekben az ökológiai gazdálkodás, az ide-
genhonos fajoknak a gyérítése ne lenne 
mindenképpen fontos feladat és ne len-
ne mindnyájunk közös felelőssége. 

Megbecsülni a természeti erőforrást
„Miniszter úr is szólt a halfogyasztásról. 
Az elmúlt évek statisztikáinak az emelke-
désében mindenképpen fontos szerepet 
játszik az, hogy a minisztériummal közö-
sen kidolgozott rendszerben sokkal tisz-
tább viszonyokat teremtettünk például a 
fogási naplók feldolgozásában, és ebből 
látható az is, hogy ténylegesen mennyi 
halat fognak ki a horgászok a vizeinkből” 

►

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a rendezvény fővéd-
nöke a tanácskozáson azzal kezdte mondandóját, hogy gratu-
lált a kiváló kezdeményezéshez, mert szerinte is fontos, hogy 
legyen egy olyan nap, amely a halakról szól. Ez a nap jól illesz-
kedik azokhoz a jeles időpontokhoz, amikor egy-egy területre 
a társadalom, a döntéshozók, a gazdasági szereplők figyelmét 
igyekszünk ráirányítani. A miniszter hangsúlyozta, hogy az első 
alkalom mindig meghatározza a további eseményeket, s emlé-
keztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar halgazdál-
kodás, a magyar halászati ágazat erős, szakmailag kiemelkedően 
teljesítő része lett a hazai agrárágazatnak, az élelmiszergazda-
ságnak. Bármely részén fordul meg a világnak, a világ bármely 
részén tesznek eleget az agrárdiplomáciából adódó kötelezettsé-
geknek, mindig abban a tudatban teszik, hogy a magyar halásza-
ti, halgazdálkodási szakemberek tagjai lehetnek a delegációnak. 
Olyan termékekkel, olyan eljárásokkal, tudással rendelkezünk, 
amelyek a Föld távoli országaiban is bizonyítottak és bizonyí-
tanak a mai nap is. A kiváló munkáért jár a köszönet. A Halak 
Napja szintén erősíti azt, hogy a halgazdálkodók munkája még 
eredményesebb legyen, illetve a társadalom még jobban el- és 
megismerje ezt az ágazatot. 

Fazekas Sándor elmondta, hogy napjainkban gyakran beszé-
lünk a fenntarthatóságról. A kormánynak, az Országgyűlésnek 
az a célja, hogy olyan jogi környezetet teremtsen, amely biztosít-
ja azt, hogy ez az értékes ágazat fenntartható legyen környezet-
védelmi szempontból, a hungarikumok vonatkozásában, hiszen 
gasztronómiai értéket is hordoz a magyar hal, és a halételek, 
amelyek megjelenítik az országot, s az idejövő turisták számá-
ra is vonzóak. Elég, ha csak a bajai halászlét említjük, amely hun-
garikum, és most van folyamatban a tiszai halászlé hungarikum-
má való elismerése is. A helyi, és a megyei értéktárakban is olyan 
teljesítmények találhatóak, amelyekre érdemes ráirányítani a fi-
gyelmet.

Az új halgazdálkodási törvény olyan jogi környezetet biztosít 
2014 óta, amely egyúttal lehetővé teszi a halászati ágazatban ke-
letkezett bevételeknek, mintegy 514 millió forintnak a közvetlen 
felhasználását a költségvetésből azért, hogy a horgász, és a ha-
lásztársadalom munkája sikeresebb legyen. Különösen a horgá-
szat, a horgászturizmus fejlesztése élvezi e keretben az elsőbbsé-
get. A kecsege- és a széleskárász-visszatelepítési program, a nagy 
kárókatona gyérítésének támogatása is ebből a forrásból táp-
lálkozik, illetve a Balaton, a Tisza-tó, és a Ráckevei-Soroksári- 



– jelentette ki az elnök. A MAHAL-lal kö-
zösen pedig olyan statisztikákkal rendel-
kezünk, amelyek alapján megmondható, 
hogy Magyarországon ténylegesen meny-
nyi halat fogyasztunk. Ez is egy fontos 
feladatunk, mivel ebben még mindig van 
látencia, így jó néhány kilogrammal meg-
emelkedhet a halfogyasztás, mert tiszta, 
kifehérített gazdasági mutatókkal állha-
tunk elő. A magyar hal gasztronómia na-
gyon széles lehetőségekkel rendelkezik, s 
olyan ez, mint a foci: mindenki ért hoz-
zá, de csak a legjobbak tudják a legjobb 
halászléket elkészíteni. A fontos az, hogy 
minél többen legyünk, és együnk ezek-
ből az ételekből. Van tehát feladat, és jö-
vőkép, így az elnök mindenkit arra kért, 
hogy tegyünk is a jövőkép megvalósítá-
sáért. Becsüljük meg azt az ajándékot, 
amit a jóisten, és az állam a MOHOSZ-ra 
rátestált, nevezetesen a halakat, és csak a 
fenntartható fejlődés viszonyainak meg-
felelően használjuk ki ezt a természeti 
erőforrást. Ha így teszünk, akkor nem-
csak magunknak, hanem az utánunk 
jövő nemzedékeknek is jót teszünk, zár-
ta mondandóját Szűcs Lajos.

Megkérdeztük Szűcs Lajost, hogy mi-
ként értékeli a stratégiai együttműködés 
megkötését. Az elnök Németh Istvánt, a 
MAHAL elnökét idézte: végre elástuk a 
csatabárdot. Amikor a MOHOSZ straté-
giai partnereket gyűjtött maga köré, és 
ebben a partnerségben a különleges jog-
állású tagokat megkaptuk, amelyek zöm-
mel halász, és haltermelő szervezetek, 
akkor az a cél vezérelte a MOHOSZ ve-
zetését, hogy tiszta viszonyokat szeret-
nének a haltermelés és a haltelepítések 
szempontjából. Régóta nagy igény van 
arra, hogy ne a „papír” halakat tegyék a 
vízbe, hanem ténylegesen is helyezzék ki 
a telepítési programok szerint a megfelelő 

mennyiségű halat. Azzal, hogy ezt a meg-
állapodást megkötötték, a haltermelők és 
a MOHOSZ között egy olyan együttmű-
ködés valósulhat meg, ami a természetes 
vizek gyérítésében, az idegen honos fa-
jok gyérítésében is megmutatkozik. Nyil-
vánvaló, hogy ez üzleti vállalkozás a hal-
termelők részéről, s miután megkötöttük 
a stratégiai megállapodást, így a MAHAL 
haltermelőitől kívánjuk megvásárolni a 
kitelepítendő halat, ezzel az ő gazdasági 
lehetőségeik is biztosabb lábakon fognak 
állni az elkövetkezendő időszakban.

A 27 százalékos áfa kapcsán az elnök 
elmondta, hogy az áprilisban benyújtan-
dó 2018. évi költségvetési törvényben 
rendeződik az áfa csökkentése, így jövő 
év január elsejétől várható, hogy az élő 
hal áfája 5 százalékra mérséklődik. Je-
len pillanatban komoly halhiány van az 
országban, s ez is lehetőségeket biztosít 
a haltermelőknek az értékesítésben. Az 
egyesületek részére pedig azt a lehetősé-
get adja meg, hogy az áfát nem kell visz-
szaigényelniük, viszont azonos összegből 
több halat tudnak megvásárolni. Végez-
tek egy számítást is arra vonatkozóan, 
hogy a költségvetésre milyen kihatással 
lesz az áfa csökkentése. A kisebb áfabevé-
tel azonban pozitívan hat a költségvetés-
re, mivel jelentősen megnöveli azon be-
vételeket, amelyek a halfogyasztáshoz, a 
horgászturizmushoz kapcsolódnak. Az 
áfa csökkentése csak az étkezési célú, nem 
feldolgozott halra vonatkozik.  

Kiszolgálni a horgásztábor igényeit
Németh István, a MAHAL elnöke óriási je-
lentőséget tulajdonít a stratégiai megál-
lapodás megkötésének, mert a 400 ezer 
magyar horgász olyan együttműködést 
kötött a magyar haltermelőkkel és az ak-
vakultúra szereplőivel, ami kölcsönös elő-

nyökön nyugszik a halvásárlás, a halter-
melés faji szerkezetének a megoszlása, s 
a kereskedelmi halászat megszűnését kö-
vetően a természetes vizek hasznosítása 
tekintetében. Ahogy Fazekas Sándor mi-
niszter is hangsúlyozta, csak a kereske-
delmi halászat szűnt meg, az invazív fa-
jok gyérítése, az új populációs szerkezet 
kialakítása, a fehér és a ragadozó halak 
struktúraváltása a haltermelők és a hor-
gászok közös feladata. De ebből a szem-
pontból igen nagy szerep hárul a hal-
termelőkre, mivel olyan halfajokat kell 
domesztifikálni, és nagy mennyiségben 
szaporítani, amikkel eddig kevés gyakor-
latuk volt. Az elnök a dévérkeszeget, a 
jász keszeget, az aranykárászt említette. A 
természetes vizek népesítése tehát új fel-
adatokat ad a haltermelőknek. A stratégi-
ai együttműködés olyan társadalmi meg-
erősítést jelent, amire nagy szüksége volt 
a halászati ágazatnak. S az is pozitívum, 
hogy a hal áfájának a csökkentése elérhe-
tő közelségbe került.

Az együttműködés aláírásával olyan 
közvetlen kapcsolat alakul ki, amire ed-
dig nem volt lehetőség. A kapcsolat tar-
talommal töltődik meg, s a két szerve-
zet akár heti szinten informálja egymást 
a gazdasági eseményekről, a vásárlási 
szándékokról. A MOHOSZ a különleges 
jogállású tagszervezetein keresztül köz-
vetíti azokat az igényeket, amelyeket a 
horgászok elvárnak a haltermelőktől. A 
cél ugyanis az, hogy a négyszázezres hor-
gásztábort megfelelő szinten szolgálja ki 
a haltermelő. A stratégiai megállapodás 
megkötése egyértelműen siker az új Ma-
gyar Akvakultúra és Halászati Szakma-
közi Szervezetnek, mivel a korábbi két 
szövetség nem tudott erre a szintre el-
jutni, mondta végezetül Németh István.

HAJTUN GYÖRGY 
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Duna-ág halas élőhelyeinek a fejlesztését is tudják finanszírozni. 
A halászati őrzést segítő eszközök beszerzésére is komoly össze-
geket fordítanak, sőt, az állami halőrzési szolgálatot, amelyet a 
NÉBIH működtet, azt is támogatják, miként a horgász-verseny-
sportot, a Team Hungaryt is kellő támogatásban részesítik. Eb-
ből is látszik, hogy van egy szolíd, megbízható háttér, amelyre 
mindig lehet alapozni. Gondot fordítanak a horgász-utánpótlás-
ra, és a Peca Suli elnevezésű, a Tisza-tó térségében, a Tisza fo-
lyó mentén fekvő településeken zajló program szintén része azon 
együttműködésnek, amely a tárca számára is ugyanolyan fontos, 
mint az érintetteknek. A tárca segíti a szelektív halászati eszkö-
zök beszerzését, mintegy 80 millió forinttal, hiszen az ökológi-
ai célú halászati tevékenység továbbra is szükséges, függetlenül 
attól, hogy milyen változások voltak az elmúlt években a termé-
szetes vizeken.

Fazekas Sándor még néhány témát megemlítve Herman Ottó 
gondolatát idézte: „Az egykoron köztáplálék rangjában álló hal 
mindinkább kiszorul a polgári háztartásból, csak sátoros ünne-
pen az asztal ritkasága”. Jelzi ez azt a változást, ami 150 évvel 
ezelőtt történt, amikor az élővizeket – a Dunát, a Tiszát, a mel-
lékfolyókat – szabályozták, a mocsarakat lecsapolták az Alföldön, 

ami miatt a hal eltűnt, a halfogyasztás visszaszorult az ország 
nagy térségeiben. Mivel ma is ez a helyzet, a kormánynak fontos 
a halmarketing támogatása a halfogyasztás növelése érdekében. 
Szerény eredményeink vannak, hiszen egy főre vetítve egy évben 
6,2 kilogramm halat fogyasztunk, ez azonban még mindig elma-
rad az Európai Unió átlagától. A megkezdett munka iránya jó, de 
további munkára van szükség. 

A halhús kedvezményes áfakörbe sorolása elősegítheti azt, 
hogy az egészséges, jó ízű táplálékból minél több fogyjon. Ezért 
dolgozták ki a Minőségi Magyar Hal tanúsító védjegyet, amely-
nek bevezetése fontos feladat. A miniszter bízik abban, hogy ez 
is egy olyan terület lesz, amelyben sikeres együttműködés való-
sul meg a tárca és az ágazat szereplői között. Fazekas Sándor vé-
gül gratulált a MOHOSZ és a MAHAL stratégiai együttműködési 
megállapodás megkötéséhez, mert az erők egyesítésével rende-
zettebbekké váltak a viszonyok, nőtt a szabályozottság az ága-
zatban az elmúlt években, ugyanakkor jó néhány feladat áll 
előttünk, mert a halászati ágazat fejlesztése – hogy versenyké-
pes legyen az Európai Unió szintjén – megköveteli azt, hogy a 
szereplők erős hátteret biztosítsanak a szakmai és a gazdasági 
munkához egyaránt.
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A rendezvényt Juhász Anikó, az AKI fő-
igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjé-
ben bemutatta a projekt előkészítésé-
nek folyamatát és megvalósításának 
legfontosabb célkitűzéseit. Elmond-
ta, hogy a MAHOP-ban az adatgyűj-
tési feladat jelentősen hangsúlyosabb, 
mint ami korábban valaha más opera-
tív programokban megtervezésre került. 
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy több 
országnak csökkent a támogatási kere-
tösszege, azonban Magyarországé nem-
hogy csökkent, hanem éppen ellenkező-
leg megemelésre került. 

Kiemelte, hogy az AKI-s akvakultúra 
csoport egy több mint 40 éves adatgyűj-
tési hagyományt visz tovább kiemelkedő 

színvonalon, másrészt az ilyen összetett 
feladathoz elengedhetetlen országos 
együttműködési hálózatot alakítottak 
ki.

Minda Péter főosztályvezető-helyet-
tes a Miniszterelnökség MAHOP Irányí-
tó Hatóságának képviseletében néhány 
gondolat erejéig összefoglalta a MAHOP 
aktuális állapotát. Elmondta, hogy a 
2014. évben lezajlott kormányzati szer-
kezetátalakítás óta a 2014–2020 kö-
zötti időszakra rendelkezésre álló uniós 
pénzügyi forrásokat a Miniszterelnök-
ség kezeli. A halgazdálkodásra fordítha-
tó uniós forrásokat kezelő HOP Irányító 
Hatóságot jelenleg a Miniszterelnökség 

agrár-vidékfejlesztési programokért fe-
lelős helyettes államtitkársága koordi-
nálja. A változtatás célja az volt, hogy e 
források a többi uniós programmal ösz-
szehangoltan, hatékonyabban és ered-
ményesebben kerülhessenek felhaszná-
lásra. Ugyanakkor a halgazdálkodással 
kapcsolatos szakmai feladatokat tovább-
ra is az FM Horgászati és Halgazdálkodá-
si Főosztálya látja el, amely a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó MAHOP 
előkészítése kapcsán szorosan együtt-
működik a Miniszterelnökséggel. Kö-
szöntőjében kiemelten hangsúlyozta az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet kompe-
tenciáját az adatgyűjtéssel, -kezeléssel és 
-felhasználással kapcsolatban. 

Tarpataki Tamás főosztályvezető a 
Földművelésügyi Minisztérium képvise-
letében üdvözölte a MAHOP DCF projekt 
főbb célkitűzéseit. Előadásában nyoma-
tékosította, hogy a projektben megva-
lósításra kerülő egységes adatgyűjtés és 
feldolgozás hosszútávon a teljes ágazat 
fejlődését szolgálja. 

A köszöntők befejezését követően a 
Földművelésügyi Minisztérium és az Ag-
rárgazdasági Kutató Intézet munkatár-
sai és szakértői tartottak előadásokat az 
alábbiak szerint:

– Lengyel Péter osztályvezető, FM: A 
halgazdálkodási stratégiák és tervek a 
2014–2020 időszakban;

– Gábor János akvakultúra-fejleszté-
si szakreferens, FM: A DCF és a magyar 
halgazdálkodás kapcsolata;

– Bojtárné Lukácsik Mónika csoportve-
zető, projektkoordinátor, AKI: MAHOP 
DCF, AKI által elvégzendő feladatok be-
mutatása;

– Pesti Csaba szakértő, AKI: Az akva-
kultúra jövedelemtermelő képességének 
mérése.

Lengyel Péter osztályvezető előadá-
sában a halgazdálkodási stratégiákat és 
terveket mutatta be a 2014–2020 közöt-
ti időszakban. Az előadáson bemutatásra 
került a ciklus előkészítését megalapozó 
egyeztetések és közös célkitűzések men-
tén létrejött program. Az ágazat jövőképe 
szervesen illeszkedik az operatív program 
fő célkitűzéseihez. Kiemelt cél 2023-ig a 
25%-os termelésnövekedés, a meglevő 
halastavak felújítása és korszerűsítése, 
további technológiafejlesztés, korszerű, 
új halastavak építése, precíziós intenzív 

rendszerek építése, illetve a hazai halfo-
gyasztás növekedése 1 kg/fő/évvel.

Gábor János akvakultúra-fejleszté-
si szakreferens előadásában a DCF és a 
magyar halgazdálkodás kapcsolatát mu-
tatta be. Az ETHA-ban meghatározot-
tak szerint a tagállamok – kiemelten a 
tengerrel rendelkezők – kötelesek a ke-
retrendszerben adatokat szolgáltatni. 
Az ETHA része a DCF – Data Collection 
Framework – magyarul a Halászati Adat-
gyűjtési Keretrendszer. A DCF jobb ke-
retet biztosít a kiterjedt és megbízható 
információgyűjtésnek, és ahhoz, hogy 
ezek az információk regionális és európai 
szinten hozzáférhetők legyenek. A meg-
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Juhász Anikó: a MAHOP-ban az adatgyűj-
tési feladat jelentősen hangsúlyosabb, 
mint más operatív programoknál volt

Tarpataki Tamás: az egységes adatgyűj-
tés és -feldolgozás hosszú távon a teljes 
ágazat fejlődését szolgálja

Minda Péter: a 2014–2020 közötti idő-
szakra rendelkezésre álló uniós pénzügyi 
forrásokat a Miniszterelnökség kezeli

Összefoglaló a kiemelt MAHOP DCF projekt 
nyitórendezvényéről
Az Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI), az Öbölház Rendezvényközpont kon-
ferencia termében tartotta meg a MAHOP-3.1-16-2016-00001 azonosító szá-
mú „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” 
című kiemelt projekt nyitórendezvényét.
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bízható adatok alapvetőek a Közös Halá-
szati Politika végrehajtásához, és előse-
gítik a halászati gazdálkodás központi 
kérdéseinek jobb felmérését is. A hazai 
ágazat jelenleg is többféle adatszolgál-
tatási kötelezettségnek tesz eleget (pl. 
FAO, EUROSTAT, OECD, FEAP, agrárje-
lentések, halárak, halfogyasztási adatok, 
halgazdálkodás árbevétele stb.), ezért 
elmondható, hogy az ágazatról pontos 
adatokkal rendelkeznek a szereplők. A 
DCF kialakítása ezt a tendenciát kívánja 
tovább erősíteni. Néhány fontosabb ren-
delet a szabályzási környezetről: 

• A Tanács 199/2008/EK rendelete 
(2008. február 25.) a halászati ágazat-
ban az adatok gyűjtésére, kezelésére és 
felhasználására szolgáló közösségi keret-
rendszer létrehozásáról, valamint a Kö-
zös Halászati Politika tekintetében a tu-
dományos tanácsadás támogatásáról.

• A Bizottság 665/2008/EK rendele-
te (2008. július 14.) a halászati ágazat-
ban az adatok gyűjtésére, kezelésére és 
felhasználására szolgáló közösségi ke-
retrendszer létrehozásáról, valamint a 
Közös Halászati Politika tekintetében a 
tudományos tanácsadás támogatásáról 

szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet al-
kalmazására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról.

• A Bizottság (EU) 2016/1251 végre-
hajtási határozata (2016. július 12.) a ha-
lászati ágazatban az adatok gyűjtésére, 
kezelésére és felhasználására vonatko-
zó, a 2017–2019 közötti időszakra szó-
ló többéves uniós program elfogadásáról.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet ré-
széről Bojtárné Lukácsik Mónika cso-
portvezető, projektkoordinátor adott 
részletes szakmai tájékoztatást a DCF 
projekt főbb célkitűzéseiről, feladatai-
ról és elvárt eredményéről. Az ETHA és 
a MAHOP DCF projekt legfontosabb cél-
kitűzése a Közös Halászati Politika vég-
rehajtásának előmozdítása, tudományos 
ismeretek és adatgyűjtés szolgáltatása. 
Magyarország kormánya célul tűzte ki a 
halászati és akvakultúra ágazat verseny-
képességének javítását. Az ETHA-ban 
meghatározott követelmények teljesí-
tése érdekében, az ágazat értékelésének 
optimalizálásához szükséges tényszerű 
adatok, indikátorok gyűjtése. A fenti cé-
lok eléréséhez szükséges a MAHOP DCF 
projekt sikeres megvalósítása. A projekt 
időtartama 2016–2023. Keretösszege 
670 millió forint. 

A MAHOP DCF főbb feladatai:
• Éves adatgyűjtési terv kidolgozása 

és folyamatos aktualizálása, valamint az 
ehhez kapcsolódó éves jelentések elké-
szítése;

• A halfeldolgozó üzemek termelési vi-
szonyainak felmérése;

• A MAHOP indikátorainak számítása 
és értékelése;

• Akvakultúra-termékek külkereske-
delmi forgalmának elemzése (2007–
2015 és 2016–2022);

• A tógazdasági haltermelés jövede-
lemtermelő képességének felmérése;

• A fogyasztói halár összeírása;
• A hazai haltermelés következő évre 

vonatkozó előrejelzése;
• A kereskedelmi célú természetesvízi 

halászat megszűnésének hatáselemzése;
További specifikus feladatok:
• „Új” halfogyasztás-számítási mód-

szertan kidolgozása és ez alapján törté-
nő folyamatos adatszolgáltatás;

• A meglévő halas adatbázis (ASIR) 
fejlesztése;

• Szakértői üléseken és egyéb adat-
gyűjtéssel kapcsolatos rendezvényeken 
való részvétel;

• A halfeldolgozás vizsgálata a feldolgo-
zási alapanyag származási helyét illetően;

• Adatgyűjtési szakértők továbbkép-
zése céljából oktatás szervezése.

A szakmai rendezvény záróelőadója-
ként Pesti Csaba, az Agrárgazdasági Ku-
tató Intézet szakértője az akvakultúra jö-
vedelemtermelő képességének méréséről, 
illetve ennek jelentőségéről tartott előa-
dást. Pesti Csaba kiemelte, hogy a MA-
HOP DCF projekt elsősorban a statiszti-
kai adatgyűjtésre vonatkozik, és nagyon 
fontos eleme az akvakultúra jövedelem-
termelő képességének a felmérése. A fel-
mérésben gazdasági és pénzügyi adatok 
gyűjtése történik, anonim adatszolgálta-
tók személyes és kérdőíves megkeresésé-
vel. Az így kapott adatok felhasználhatók 
tudományos kutatásokhoz, támogatások 
hatásvizsgálatához, a halászati és akva-
kultúra-ágazat versenyképességének vizs-
gálatához, más ágazatokkal való összeha-
sonlításához. Az adatgyűjtések üzemi, 
telephelyi kérdőívek, tavak, haltermelő 
egységek ágazati kérdőíveinek kitöltésé-
vel fog megvalósulni. 

Az előadások befejezését követően 
szakmai konzultáció következett, mely-
ben a jelenlevő vendégek által feltett kér-
désekre a meghívott szakértők adtak vá-
laszokat.

A szakmai irányító-projektvezető Boj-
tárné Lukácsik Mónika a záróbeszéd-
ben összefoglalta és pozitívan értékelte 
a nap eseményét. Kifejtette, hogy a pro-
jekt során elvégzendő feladatok és ered-

Lengyel Péter: kiemelt cél 2023-ig a 25 
százalékos termelésnövekedés, a megle-
vő halastavak felújítása és korszerűsítése

Gábor János: az ETHA része a DCF – Data 
Collection Framework - magyarul a Halá-
szati Adatgyűjtési Keretrendszer

Pesti Csaba: a MAHOP-DCF projekt első-
sorban a statisztikai adatgyűjtésre vo-
natkozik

Bojtárné Lukácsik Mónika: az ETHA és a 
MAHOP DCF projekt legfontosabb célki-
tűzése a közös halászati politika végre-
hajtásának előmozdítása, tudományos 
ismeretek és adatgyűjtés szolgáltatása
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Kakuk Csaba, Víz-Hal-Ember Közhasz-
nú Alapítvány kurátora elmondta, hogy 
a VI. Nemzeti Halászbál programjá-
nak összeállításakor új programelemek 
bevonásával több célt is szeretnének 
megvalósítani. Az egyik: az egységes-
sé vált ágazati érdekképviselet haté-
kony kommunikációját az összefogásról 
a szakigazgatás, a stratégiai partnerek, 
valamint a média irányába. A másik: 
a vízterület-használatban nagy rész-
arányt szerzett horgászszervezetek 
meghatározó szereplőinek bevonása a 
programba. A harmadik: határozott kul-

turális vonulat megjelenítése, míg a ne-
gyedik cél a bál jótékonysági munkája.

A koncepció bevált, hiszen minden 
elvárás maradéktalanul teljesült. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter elvállalta a bál fővédnöki szerepét. 
A szakigazgatás legmagasabb szintjé-
nek vezetőit, munkatársait meghívták 
a rendezvényre, így a tárca horgásza-
ti és halgazdálkodási főosztályáról Len-
gyel Péter főosztályvezető-helyettes és 
Juhász Péter volt jelen a rendezvényen. 
Mihalics Vivien osztályvezető a Minisz-
terelnökséget képviselte, így az ágazat 

stratégiai partnereit is sikerült a ren-
dezvényen vendégül látni. A médiakom-
munikációt a szervezés elejétől üteme-
zett módon valósították meg a helyi, a 
regionális, valamint az országos médiá-
ban. A MOHOSZ vezetését és a megyei 
horgászszövetségek vezetőit is meghív-
ták a szervezők, hiszen a bál kiváló al-
kalmat teremtett a kapcsolatépítésre. 

A bál kulturális részét egy kihelyezett 
programmal indították. A szarvasi Tes-
sedik Sámuel Múzeumban tematikus 
fotókiállítással készültek, amelyen Le-
hoczki István, a Haszonállat Génmegőr-
ző Központ tudományos főmunkatársa 
„Vizek, halak, emberek a nagyvilágban” 
és Karas József szarvasi természetfotós 
„Halászat Szarvason” címmel mutatta 
be legjobb képeit. Karas József több hó-
napon keresztül, csak erre az alkalom-
ra készítette a tematikus képeit. A ki-
állítás anyaga 2017. március 31-ig volt 
megtekinthető. A kiállítást Váradi Lász-

Szövetségi élet

VI. Nemzeti Halászbál, társadalmi 
felelősségvállalással
Méltó helyszínen, kiváló programokkal zajlott március 4-én a VI. Nemzeti Ha-
lászbál. A szarvasi Árpád Szálló díszterme impozáns környezetet teremtett ah-
hoz, hogy a magyar halásztársadalom képviselői ezen az estén igazán jól érez-
zék magukat. Az ország minden területéről érkező vendégek gazdag élménnyel 
távoztak a hajnalig tartó mulatságból. A bál szervezője, a Víz-Hal-Ember Köz-
hasznú Alapítvány a legsikeresebb rendezvényei közé sorolhatja ezt az estét.

A VI. Nemzeti Halászbál szervezői és vendégei számára a társadalmi 
felelősségvállalás fontos része volt a bál programjának. Ezért a szer-
vezők a bál bevételéből a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásotthonban 
vagy nevelőszülőknél élő gyermekeket kíván támogatni. Az előzetes 
elképzelések szerint 2017. május 20-21-én kirándulást és hozzá kap-
csolódó programokat adományoznak harminc gyermek részére. A 
gyermekek 2017. 05. 10-én kihelyezett horgásztanfolyamon vesznek 
részt, vizsgával egybe kötve, amelyet a Körös-vidéki Horgász Egye-
sületek Szövetsége biztosít számukra. 

2017. május 20. – Indulás Békéscsabáról a Tisza-tavi Ökocent-
rumba Poroszlóra. Megérkezés után a következő programokkal 
várja az intézmény a gyermekeket. Délelőtt: kalandok a természet 
élménytárában, a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban, Európa leg-
nagyobb édesvizű akváriumrendszere, vidrák látványetetése, hüllő-, 
és kétéltű-kiállítás a makrovilág teremben, körpanorámás kilátóto-
rony látogatás, állatbemutatók, kisállat-simogató, hagyományőrző 
baromfiudvar, játszóterek, Tutajos-tó vízi játszótér, Poroszlói Táj-
ház megtekintése. Délután: az Ökocentrumban 3D-s mozivetítés, 
kishajós kirándulás a Madárrezervátumban csónaktúrával a nemze-
ti park területén 75 perc időtartamban a Tüskevár hangulatát idé-
ző lagúnák világában, a poroszlói Csicsman Kikötő szervezésében, és 
idegenvezetéssel a tavon. 

• Az Ökocentrum élményei után Tiszafüredre érkeznek a gyerme-

kek, ahol városnézés után elfoglalják a szállásukat az Albatrosz Ki-
kötő szálláshelyén, ahol esti programmal és vacsorával várják a cso-
portot. 

• Tiszafüreden 2017. 05. 21. – Rreggel a Tisza-tavi Sporthorgász 
KNkft. munkatársai horgászattal várják a csoportot, ahol a gyerme-
kek a megszerzett tudásukkal kipróbálhatják a halfogás örömeit, be-
mutathatják a sporthorgászatról tanultakat. A napot közös főzéssel, 
halpucolással, halételkészítéssel folytatják, és hajós kirándulással 
zárják a Tisza-tavi Sporthorgász KNkft. munkatársai segítségével. A 
nap zárásaként a gyermekek 2017. évi Tisza-tavi területi horgászje-
gyet kapnak ajándékba. 

A jótékonyság nem egyszeri alkalmat jelent, mert a gyermekek és 
a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat munkatársai már készülnek erre a szá-
mukra egyedülálló felajánlásra. 

Minden gyermek számára kiemelt fontosságú a mai világban a 
természet közelsége és megélése. A víz, a szabadság élménye, az élő-
világ megismerése hozzájárul a lelkük egészséges fejlődéséhez. A 
horgászat ennek a világnak a kapuja, mert aktivitást jelent, élményt 
a halfogás miatt és élményt a hal elengedése miatt. A csoportos hor-
gászat elősegíti a társas kapcsolatok fejlődését, a gyerekek tanulhat-
nak a tapasztalt horgászoktól, akik környezettudatosságra, termé-
szetvédelemre tanítják a gyermekeket, és megismertetik őket a víz 
és a vízpart élővilágával.

ményei mennyire fontosak az országnak, 
a kormánynak, hiszen a cél a Közös Ha-
lászati Politika előmozdítása. Továbbá, 
az adatgyűjtés kialakítása és az adatok 
feldolgozása fontos szerepet játszik ab-
ban, hogy az ágazat helyzetéről valós ké-
pet kapjunk. Az adatgyűjtési, elemzési 
és értékelési feladatok nemcsak a hiány-
zó adatok pótlását és a MAHOP megva-
lósításának monitorozásához szükséges 

adatigény kielégítését szolgálják, hanem 
az operatív program eredményességének 
értékeléséhez is elengedhetetlenül fon-
tosak. Ezenfelül a feldolgozás során ki-
nyert információk és tájékoztatók majd 
a politika döntéstámogatását is hivatot-
tak megcélozni.

Elhangzott, hogy az AKI szeretné 
megosztani a feladatokat, és a sikert má-
sokkal is. A legjobb hozzáértéssel rendel-

kező szakértőket, kutatókat, és az ágazat 
egyéb szereplőit is igyekeznek bevonni 
a 7 éves programba, ahol ők is kamatoz-
tathatják a tudásukat ezzel hozzájárulva 
a versenyképesség növeléséhez. A nyitó-
rendezvényről készült szakmai anyagok, 
illetve előadások hamarosan felkerülnek 
az Agrárgazdasági Kutató Intézet webol-
dalára (www.aki.gov.hu).

U. T.
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ló, a Magyar Akvakultúra Szövetség el-
nöke nyitotta meg, s méltatta a képe-
ket. További előadások is elhangzottak 
a magyar halászság történelmi szere-
péről s a mára kialakult helyzetről. Az 
előadók a képkiállítás kapcsán annak is 
hangot adtak, hogy jó volna, ha ez az ősi 
szakma nem halna ki, és nem veszné-
nek el azok a szerszámok, halászeszkö-
zök, amelyek a fotókon is megjelentek.

A kiállítás helyszínén a szente-
si Koszta József Múzeum egyedülál-
lóan gazdag muzeális halászati esz-
köz-, és leletanyag-gyűjteményét is 
kiállították, ami szintén vonzotta a lá-
togatókat. Ugyanezen a helyszínen egy 
muzeális horgászorsó-gyűjteményt, va-
lamint egy makett méretű halászatiesz-
köz-gyűjteményt is megtekinthettek a 
bál vendégei. 

A bál jótékonysági részét a támoga-
tó jegyek bevételéből, valamint felaján-
lásokból finanszírozták. A támogató-
jegyekből befolyt összeg hozzájárult 
ahhoz, hogy 30 hátrányos helyzetű ál-
talános iskolás, a Tisza-tavi Ökocent-
rumban kétnapos komplex program-
csomag keretében, teljes ellátással és 
útiköltséggel részt vegyen. A Békés me-
gyei gyermekvédő szolgálattal vették fel 
a kapcsolatot, hogy jelöljék ki ők a cél-
csoportot, hiszen ők tudják a legjobban 
megítélni a rászorultak körét. 

Ami pedig az est programjait ille-
ti, Zima János tárogatóművész ala-
pozta meg az ünnepi hangulatot. Őt 
követte Csányi Richárd, akinek az előa-
dásában hallhatták az est résztvevői 
a Halászmiatyánkot. Három megnyi-
tóbeszéd is elhangzott Váradi László, 
és Németh István az újonnan megala-
kult, de a törvényszéken még nem be-
jegyzett új MAHAL, valamint Babák 
Mihály, Szarvas város polgármestere ré-
széről. A bál ünnepélyes nyitótáncát – a 
palotást – a békéscsabai Jókai Színház 
táncművész-növendékei mutatták be. 
A hangulatot fokozta Straub Dezső Já-
szai Mari-díjas színész, a Vidám Szín-
pad művészeti vezetője és a horgászat 
nagykövete nőnapi műsora, köszöntője 
pedig mindenkit tapsra „kényszerített”. 
Az est ideje alatt a kellemes tánczené-
ről a Black Five zenekar gondoskodott. 
Csak az ajándékok kisorsolása és az éj-
féli halas csemegék elfogyasztása törte 
meg a táncolók lendületét. A program 
meglepetése egy „halas band” előadása 
volt, amely Bakos János, Váradi László, 
Bercsényi Miklós és Kakuk Csaba erre az 
alkalomra összeállt kvartettje alkotott.

A szervezők a siker láttán joggal ígér-
ték, hogy jövőre is lesz folytatás.

H. GY. 

Sajtóközlemény a „Süllőszaporítás optimalizálása” című,  
NEMZ_15-1-2016-0016 azonosítójú projektről

A süllő Európában a legértékesebb halfajok közé tartozik, keresleti piaccal rendel-
kezik. Az EU legtöbb országában létesültek süllőnevelésre szakosodott telepek, 
azonban működésük egyik korlátja, hogy a jó minőségű, nagy tömegű lárvaellátás 
és a tápra szoktatás üzemi szinten nagyságrendekkel gyengébb hatékonysággal 
működik, mint laboratóriumi-kísérleti környezetben. A project célja a süllőterme-
lés, és ezen belül a faj indukált szaporításának fejlesztése intenzív körülmények 
között. A technológiai fejlesztések között szerepel az ivarérést és szaporítást elő-
segítő fototermál program(ok) kidolgozása, az indukált szaporításhoz nélkülöz-
hetetlen hormonkezelési mód(ok) optimalizációja, az intenzív rendszerű terme-
lésre alkalmas szülői vonalak létrehozása. Az utóbbi feladatnál cél a különböző 
eredetű (francia, magyar vad, valamint domesztikált) süllőállományok szaporít-
hatóságának, valamint lárváik és ivadékaik azonos körülmények között, intenzív 
rendszerben történő nevelhetőségének vizsgálata, kiértékelése. Minden techno-
lógiai lépés kidolgozását a költséghatékonyság is jelentősen befolyásolni fogja. A 
projekt végén olyan süllővonalak kialakítását tervezzük, ami jövőbeni szelekci-
ós tenyésztést nagymértékben elősegítik. Az elért eredmények részben közvetle-
nül beépülnek a konzorcium piaci partnereinek termelési szerkezetébe, másfelől a 
kísérleti eredmények nyilvánosságra hozatala (protokoll-leírások) lehetőséget te-
remtenek arra nézve, hogy üzemi szintű hasznosításuk révén az EU importsül-
lő-függősége csökkenjen, valamint a fogyasztói igények minél nagyobb hányadát 
EU-n belüli vállalkozások állítsák elő. A Magyarországi Halászati Operatív Prog-
ram, valamint MAHOP program aktuális célkitűzéséhez is teljes mértékben illesz-
kedik a kutatás.

•  a kedvezményezettek neve: BMT Invest Halszaporító és Kereskedelmi Kft., 
Szent István Egyetem

•  a projekt címe: A süllőszaporítás optimalizálása
•  a szerződött támogatás összege: 89 900 200 Ft
•  a támogatás mértéke (%-ban): 87,79%
•  a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befe-

jezés): 2016. 02. 01.–2019. 01. 31.
•  a projekt azonosítószáma: NEMZ_15-1-2016-0016.

TELJES KÖRŰ TÓ KARBANTARTÁS
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A látogatás első napját a Mezőgazdasági 
és Halászati Minisztérium édesvízi hal-
termelésért felelős igazgatóságán kezd-
tük, ahol találkoztunk a szakigazgatás 
vezetőivel. A halászati és haltenyésztési 
vezérigazgató, Taha Hammouche kifejtet-
te, hogy mennyire örül jelenlétünknek, 
mivel a '80-as években magyar szakem-
berek tették le az édesvízi halgazdál-
kodás alapjait Algériában. Elmondta, 
hogy továbbra is szükségük van a ma-
gyar szaktudásra és technológiákra, mi-
vel a tengeri halászatból már nem tudják 
ellátni a lakosságot értékes halhússal, a 
tengeri halállomány csökkenése miatt 
szükségük van az édesvízi haltermelés 
fejlesztésére. 

Hivatalos programunk második állo-
mása a CNRDPA halászati kutatóintézet 
volt, ahol Rachid Annane igazgató foga-
dott minket, és egy prezentáció kereté-
ben bemutatta az intézetük működését, 

valamint különböző kutatási területei-
ket. Németh István elnök korábban fel-
hatalmazást kapott Somogyi Norberttől, 
a NAIK általános főigazgató-helyettes-
től, hogy felajánlja a NAIK-HAKI együtt-
működés lehetőségét az algériai intézet-
nek, melynek keretében, első lépésként, 
két PhD-hallgatót tudunk fogadni Ma-
gyarországon. 

A látogatás során végig kísért min-
ket Ramdane Oussaid haltenyésztésért 
felelős igazgató. Részt vettünk a ma-
gyar nagykövetség által szervezett már-
cius 15-ei ünnepségen, ahol a meghívot-
tak megkóstolhatták hazai halételeinket: 
a vendégek részére halászlét, harcsapap-
rikást nokedlivel és sült süllőt készítet-
tünk. Az algériai kollégáknak nagyon íz-
lett a magyar étel. 

Utunk során ellátogattunk több víz-
tározóhoz és intenzív telephez is. Algé-
ria a tudományos együttműködésen kí-

vül nyitott az üzleti együttműködésekre 
is. A kinti szakembereknek szükségük 
van süllő-, busa- és szürkeharcsa-ivadék-
ra, valamint anyahalakra, hogy az eddig 
csekély mértékben kihasznált, több száz 
hektáros víztárózóikat benépesítsék. In-
tenzív telepeik számára teljes értékű hal-
takarmányokra és haltakarmánygyártó 
technológiára van szükségük. Algériában 
problémát okoz, hogy a tengeri halak fo-
gyasztása mellett az emberek kevésbé is-
merik a számukra „új” édesvízi fajokat, 
ezért a marketingprogramjuk kialakítá-
sához is segítséget kérnek. Szeretnének 
halfeldolgozókat létesíteni, amiben szin-
tén számítanak a magyar szakemberek 
munkájára. 

2017. október-november környékén 
rendeznek egy halászati expót Oránban, 
ahová szeretettel várják a magyar szak-
embereket, illetve kérték, hogy Magyar-
ország képviselje magát egy standdal is 
a rendezvényen. Hosszú távon számíta-
nak arra, hogy létrejönnek magyar-algé-
riai közös vállalatok, amelyek az Algéri-
ában megtermelt halat az Európai Unió 
piacára exportálnák. Az együttműködés 
keretében ősszel algériai halászati dele-
gáció érkezik Magyarországra.

SZIRÁKI BENCE

Ami a halászat helyzetét illeti, világosan 
látszik, hogy a tengeri halállományok 
fenntartása érdekében az Európai Unió 
a tengeri halászat megfelelő korlátozá-
sára kényszerül. A Föld tengereinek 30 
százaléka túlhalászott, a tengeri halállo-
mányok veszélybe kerültek. A fenntartá-
suk érdekében tett indokolt lépések kö-
vetkeztében folyamatosan és jelentősen 
csökken a kihalászott tengeri hal meny-
nyisége. Erdős Norbert szerint ezért az 
EU Közös Halászati Politikájának jóval 
nagyobb figyelmet kell fordítania a fenn-

tartható haltenyésztésre, vagyis az akva-
kultúrára. Magyarország mind európai, 
mind világszinten élen jár a fenntartható 
és környezetbarát édesvízi haltenyész-
tés, az édesvízi akvakultúra területén. 

„A magyarországi halastavak jelen-
tős része Natura 2000-területen fek-
szik. Ezek a halgazdaságok semmilyen 
veszélyt nem jelentenek e területek ter-
mészeti értékeire. Sőt, sok esetben ép-
pen zárt rendszerű halastavainknak kö-
szönhetőek az általuk létrehozott, illetve 
megőrzött egyedi vizes élőhelyi társulá-

sok” – tette hozzá az EP Halászati Szak-
bizottságának a tagja.

„Parlamenti munkámmal mindenben 
igyekszem majd segíteni a magyar hal-
tenyésztők munkáját. A magyarorszá-
gi halgazdálkodás fejlesztésére a hazai 
társfinanszírozással együtt mintegy 15,5 
milliárd forint támogatásra lehet pályáz-
ni ebben az uniós fejlesztési ciklusban, 
amely 12 százalékkal több, mint ami a 
2007-13-as időszakban a magyar vállal-
kozások rendelkezésére állt. A parlament-
ben harcolni fogok azért, hogy 2020 után 
is legalább ekkora, de lehetőleg még na-
gyobb támogatást kapjanak a magyar hal-
tenyésztők” – emelte ki Erdős Norbert. 

„Büszkén mondhatom, hogy a halá-
szati szakbizottságba történt beválasz-
tásommal már három parlamenti szak-
bizottságban, a mezőgazdaságiban, az 
oktatási és kulturálisban, valamint a ha-
lászatiban is részt veszek a döntéshoza-
talban.”

DR. RÉCZEY GÁBOR 
UDVARI ZSOLT
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Nemzetközi kapcsolatok

Ébredező algériai -magyar halas kapcsolatok II.

Erdős Norbertet az EP Halászati Szakbizottság tagjává választották

Március 2. hetében a magyar-algériai gazdasági kapcsolatok erősítésének érde-
kében, Szabó Krisztina külgazdasági attasé hívására Németh István, a MAHAL 
elnöke, a Tógazda Zrt., vezérigazgatója és Sziráki Bence, a MAHAL főmunkatár-
sa Algériába utazott, hogy képviselje a halászati ágazatot. A látogatás a tavaly 
októberi találkozó folytatása volt.

„Komoly eredmény, hogy a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja most 
már az összes parlamenti szakbizottságba delegál magyar tagot, mivel márci-
us 6-án beválasztottak a ház halászati szakbizottságába” – jelentette be Erdős 
Norbert európai parlamenti képviselő Brüsszelben. Hozzátette, hogy komoly 
küzdelem eredménye ez a magyar siker, amelynek kiharcolásában a csapata 
munkáján kívül Szájer József, az EP európai néppárti képviselőcsoportjának 
első számú frakcióvezető-helyettese is oroszlánrészt vállalt, amelyet utólag is 
nagyon köszön. 


