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Verseny

Németh István, a MA-HAL elnöke 
megnyitójában megköszönte Ti-
szafüred önkormányzatának, 

hogy ebben a festői környezetben bizto-
sítottak lehetőséget a 44. Országos Hal-
főző Versenynek. A szakmaközi szerve-
zet célja az, hogy a halászat társadalmi 
elismertségét, a halételek népszerűségét 
növelje, hiszen ma már mindenki tudja, 
hogy ez az egészséges étel, a hal, hosszú 
távon járul hozzá az egészség megőrzé-
séhez. Azokban az országokban, ahol 
több halat fogyasztanak – ezek elsősor-
ban a tengerrel rendelkező országok – 
ott az emberek tovább élnek, és jobb az 
egészségi állapotuk. Az elnök örömmel 
jelentette be, hogy minden eddiginél 
többen, hatvan csapat jelentkezett az 
idei megmérettetésre, amely csapatok 85 
halétel megfőzésére vállalkoztak. Né-
meth István végül megköszönte az Agrá-
rminisztérium anyagi támogatását is, 
mert e nélkül a szervezetnek csak szeré-
nyebb verseny megrendezésére nyílt 
volna lehetősége.

Kovács Sándor, a térség országgyűlési 
képviselője megnyitó beszédében külön 
köszöntötte a halászokat, horgászokat, 
akik az asztalunkra teremtik ezt a csodá-
latos ételt, finomságot, a halat. Üdvözöl-
te azokat, akik meg is főzik. Különböző 

országokban járva megkóstolt halászlé-
nek nevezett ételeket is, amelyeknek se 
jó íze, se színe nem volt. Idehaza viszont 
a halat finomra, jól el tudják készíteni, 
mivel kitűnő szakácsaink vannak, legye-
nek amatő rök, vagy profik. Végül kö-
szöntötte a nagyközönséget is, akik nél-
kül egy rendezvény nem lehet sikeres.

Sziráki Bence, a MA-HAL ügyvezető 
igazgatója a rendezvénnyel kapcsolatban 
elmondta, hogy a szakmaközi szervezet 
és jogelődjei az elmúlt 60 évben kiemel-
ten fontosnak tartották a halászat, a hal-
termelés és a halételek népszerűsítését. 
A MA-HAL egyik fő célja a hazai halfo-
gyasztás növelése. Amíg Magyarorszá-
gon jelenleg évente fejenként csupán 5,7 
kg halat fogyasztunk, addig az EU átlag 
25 kilogramm. Fontos, hogy a hal, mint 
egészséges fehérjeforrás egyre gyakrab-
ban szerepeljen a tányérunkon. A halfo-
gyasztás népszerűsítése érdekében hoz-
ták létre az Országos Halfőző Versenyt, 
amit az idén, immár 44. alkalommal ren-
deztek meg. Az Országos Halfőző Ver-
seny egy vándor rendezvény, amely tele-
pülésről településre ismerteti meg az ott 
élőkkel a halételeket. Szigetvár, Szolnok, 
Tihany, Szombathely után, idén, szep-
tember 1-jén, Tiszafüreden került sor a 
verseny megrendezésre. Az igazgató ki-

emelte, hogy a rendezvényt festői kör-
nyezetben, közvetlenül a vízparton ren-
dezték meg, a Morotva kerékpáros pihe-
nőparkban. A versenyzők az ország szá-
mos szegletéből érkeztek, hogy 9 kate-
góriában mérjék össze a halfőző tudo-
mányukat. Idén 60 csapat 85 féle halé-
tellel versenyzett, szombaton ezer kilog-
ramm hal fogyott el, ami nem is csoda, 
mert 3-5000 ember volt kíváncsi a halfő-
ző versenyre. A rendezvényre kilátoga-
tók megkóstolhatták a remekművet, il-
letve számos ingyenes programon vehet-
tek részt. Az idei évben látványhalászat-
tal, óriásbográccsal, halétel-kóstolóval, 
halászati eszközbemutatóval, gyermek 
horgászprogramokkal, sétahajózással, 
kézműves bemutatóval, és népzenei 
programokkal várták a látogatókat.

Hajtun GyörGy

Egyes számítások szerint háromezren is kilátogattak a 44. Országos Hal-
főző Versenyre, amelyet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezet (MA-HAL) az idén szeptember elsején rendezett meg Tiszafü-
reden, a Morotva kerékpáros parkban. Nem csak a látogatók száma, ha-
nem a hatvan főzőcsapat is felülmúlta az eddigi rendezvények részvételi 
arányát. A siker titka az volt, hogy mindenki elégedetten távozhatott, hi-
szen a finomabbnál finomabb halételekből ingyen kóstolhatott mindenki, 
és a színpadon is gazdag program szórakoztatta a közönséget.

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György 
Ez a lapszám az Agrárminisztérium támogatásával készült.

A minisztérium segíti a halászati 
ágazatot

Egy elutasított pályázat  
margójára

Halegészségügyi  
fórumok

Udvari Zsolt, az Agrárminisztérium Hal - 
gazdálkodásiFőosztályának(aversenyidején
még)főosztályvezetőjeisrendszeresenvesz
résztaMA-HALországoshalfőzőversenyén.
Ígyvolteza44.OrszágosHalfőzőVersenyen
is,aholkétételelbírálásaközöttleültünkegy
rövidbeszélgetésre.

Annakjártunkutána,hogyaTiszahalkerKft.
G4számútavánsajáterőbőlhajtottvégre
atórekonstrukciót.KovácsZoltán,acég
ügyvezetőigazgatójaaberuházáskörülmé-
nyeiről,aMAHOPkereténbelülbenyújtott
pályázatuksikertelenségéről,acégtermelé-
séről,apiacihelyzetérőlisbeszámolt.

ANemzetiAgrárgazdasági 
Kamara(NAK)ésaMagyar
AkvakultúraésHalászati
SzakmaköziSzervezet(MA-HAL)
meghívójaa„Halegészségügyi
fórum”elnevezésűszakmai
rendezvénysorozatáraszólt.

Németh István, a MA-HAL elnöke
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• Főosztályvezető úr, szükség van-e 
a halfőző versenyekre?

– Természetesen igen. A magyar halászlé, 
a halgasztronómia, a halételek népszerűsíté-
sének fontos eszközét jelentik a halfőző ver-
senyek, ahol a halat ritkán vagy soha nem 
evő érdeklődőknek is alkalma nyílik kitűnő-
en elkészített halételeket kóstolni, és ezáltal 
leküzdeni a hallal szembeni esetleges előíté-
leteiket – amelyekből, valljuk meg őszintén, 
sok van –, illetve el is lesni a tapasztaltab-
baktól a halkészítés egy-két titkát. Az utóbbi 
években az ilyen fesztiválok virágkorát 
éljük, évente legalább 10-15 olyan országos 
jelentőségű rendezvényre kerül sor szerte, 
amely kimondottan a halételekre fókuszál, 
és ennél is sokkal több a lokális halas feszti-
válok, illetve az olyan gasztronómiai feszti-
válok, rendezvények száma, amelyek egye-
bek mellett valamilyen halas komponenst is 
tartalmaznak. E fesztiválok közül sok már 

régen valódi hagyománnyá vált. Így az idei 
Bajai Halfőző Fesztivál a 23. volt a sorban, a 
MA-HAL pedig immár 44. alkalommal ren-
dezi meg a saját halfőző versenyét.

• Milyen kormányzati intézkedések 
segítik az ágazatot?

– Az AM jelentős figyelmet szentel a hal-
hús minőségi kérdéseknek, a minőségi hal-
termékek elismerésének is, aminek része a 
halas földrajzi árujelzők („Balatoni hal 
OFJ”, „Akasztói szikiponty OEM”, „Szilvás-
váradi pisztráng OFJ”) létrehozása. Az 
„Akasztói szikiponty OEM” bejegyzés iránti 
kérelme benyújtásra került az EU-hoz, míg 
a másik kettő kérelem még az uniós kifogá-
solási szakaszban tart. 2018-ban további 
két földrajzi árujelző elnyerésére szolgáló 
kérelem előkészítése van folyamatban 
(„Szegedi tükörponty” és „Hortobágyi 
ponty”). Az alacsony halfogyasztás növelé-
sét és a haltermékek iránti fogyasztói biza-

lom erősítését szolgálta a Minőségi Magyar 
Hal tanúsító védjegy bevezetése is, amely-
nek tanúsítási követelményrendszere fel-
tétlen minőségi garanciát jelent a halvásár-
lók számára. 2017. december 19-én átadás-
ra kerültek az első védjegytanúsítványok. 
Védjegyet kapott a Balatoni Halgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. buzsáki telephelyén ter-
melt ponty és a balatonlelle-irmapusztai te-
lephelyen termelt ponty és fogassüllő, vala-
mint az Aranyponty Halászati Zrt. sáreg-
res-rétimajori telephelyén termelt ponty is. 
2018-ban az AM kidolgozott egy pályázati 
konstrukciót is, amely révén a kezdeti idő-

Udvari Zsolt, az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztályának (a verseny 
idején még) főosztályvezetője is rendszeresen vesz részt a MA-HAL országos 
halfőző versenyén. Így volt ez a 44. Országos Halfőző Versenyen is, ahol két étel 
elbírálása között leültünk egy rövid beszélgetésre.

A minisztérium segíti a halászati ágazatot

Udvari Zsolt főosztályvezető (AM)

Németh Istvánnal, a MA-HAL elnökével külön 
is értékeltük a tiszafüredi halfőző versenyt.

– Magam is meglepődtem azon, hogy az 
önkormányzatnál milyen szeretettel, tettre 
készen fogadtak minket. Azonnal mellénk 
álltak a rendezvény szervezését illetően. Ti-
szafüreden a halas cégek is csatlakoztak a 
rendezvényünkhöz. Ki kell emelnem a Ti-
sza-Fish Kft. áldozatkész munkáját, mivel a 
cég vezetése nagyon sok szervezési munkát 
vállalt magára, amit sikeresen teljesítettek 
is. Nagy öröm az egész halász szakmának, 
hogy mindenki szeretné, ha idehaza növeked-
ne a halfogyasztás. A fogyasztás növekedésé-
nek az egyik gátja éppen a hal ára, hiszen a 
boltokban egy kilogramm sertéskaraj keve-
sebbe kerül, mint a pontyfilé. A szakmának el 
kell fogadtatnia az emberekkel, hogy a kitűnő 
fehérje összetételű halhús előállítási költsé-
gei messze meghaladják a sertését. A drágább 
ár nem a termelők extra jövedelmét, hanem a 
magasabb költségek visszaigazolását jelenti. 
A fogyasztóknak is el kell fogadniuk, hogy a 
hal nagyon egészséges étel, de nem a legol-
csóbb táplálék. S ez nem csupán hazai jelen-
ség, hiszen a tengerparti országokban – Ja-
pánban, Portugáliában, Norvégiában – is 
többe kerül a hal, mint a baromfi, vagy a ser-
téshús. Visszatérve a fogadtatás kérdéséhez: 
szeretném, ha ezt az országos rendezvényt az 
elkövetkezendő években a Magyar Országos 
Horgász Szövetséggel közösen rendeznénk 
meg, és a halászok a horgászoktól a halfőzés 

tekintetében sem különülnének el. Együtt 
főzhetünk még nagyobb számban, még na-
gyobb társadalmi jelenléttel, figyelemmel, hi-
szen a horgásztársadalom félmillió embert 
számlál, és segíthetik a mi kis ágazatunkat a 
hal népszerűsítésében is.

• A rendezvény méreteit elnézve, óriási 
szervezőmunkára volt szükségük…

– A szervezőmunka már akkor elkezdő-
dött, amikor az előző, szombathelyi halfőző 
versenyünket befejeztük. Nevesítenem kell 
Sziráki Bence ügyvezető igazgató urat, aki 
Szabó-Széles Ivettel, a Minőségi Magyar Hal 
Védjegy Iroda vezetőjével áldozatos munkát 
végeztek. Gyakori leutazással, a költségekre 
való odafigyeléssel sikerült ezt az igen szín-
vonalas rendezvényt létrehoznia. Fiatal kora 
ellenére bizonyította azt, hogy azzal a biza-
lommal, amellyel egy évvel ezelőtt Szombat-
helyen megbízta az elnökség az ügyvezetés-
sel, azzal élni tudott, és az egész éves munká-
ját koronázta meg ez a halfőző verseny. A 
szervezettség, a létszám, az egyéb körülmé-
nyek azt jelzik, hogy a szervezőket jól össze-
fogta.

• Végezetül nem kerülhetjük meg a kérdést, 
hogy a halásztársadalom ügyei milyen irány-
ban haladnak?

– Köszönöm a kérdést, mert így szólhatok 
arról is, hogy soha nem volt olyan jó a kapcso-
lat a halásztársadalom és az ágazatot irányító 
hatóságok, Agrárminisztérium között, mint 
most. Nagy István miniszter úr a kiemelt fon-

tosságú ágazatok közé sorolja halászatot, így 
a minket érintő kérdések megoldásában is se-
gítségünkre van. Itt van például a halastó ví-
zellátásának a kérdése, amit az öntözővízzel 
együtt kiemelten a megoldandó feladatok 
közé sorolja. Most jó a csillagok állása a víz-
készlet-járulék elrendezése után a tekintet-
ben, hogy a vízdíjak ügyét is a helyére tegyük, 
és egyes vízügyi igazgatóságok ne tudjanak 
visszaélni azzal a pozíciójukkal, hogy a hal-
termelőknek extra áron adják a vizet. Min-
denkinek az az érdeke, hogy a hal olcsóbb le-
gyen, s ennek az első lépése az lehet, hogy a 
vizet elfogadható áron kapja meg a halterme-
lő. Szólnom kell arról is, hogy Erdős Norbert 
európai parlamenti képviselő úr a Halászati 
Szakbizottság tagja lett, így a magyar halász-
társadalom érdekeit is hatékonyabban tudja 
képviselni. Arra törekszünk, hogy az Európai 
Unióban az édesvízi akvakultúra a tenger nél-
küli országokban is prioritást élvezzen, s a 
tógazdaságok, amely ből Magyarországon 26 
ezer hektár van, ugyanazt a kompenzációs, 
normatív támogatást kapja meg, mint a szán-
tóföldi növénytermesztés. Be kell látni, hogy 
egy tógazdaság ökológiai szempontból na-
gyobb értéket teremt, mint a szántóföldi gaz-
dálkodás. Erdős Norbert a nyáron ellátoga-
tott a MA-HAL-hoz, és ígéretet tett arra, 
hogy ezt a javaslatot Brüsszelben felveti, és a 
szakbizottságban is megpróbál támogatókat 
szerezni. Ez azért fontos, mert most folyik a 
2020 utáni költségvetés tervezése, jó lenne, 
ha ez a javaslatunk már megjelenne az új 
programokban.

h. gy.

Elnöki értékelés



Ez a rendezvény több egy versenynél, 
hiszen a szakmának egy nagyon fon-
tos találkozóhelye, ahol népszerűsítik 

a halászati szakmát, a horgászatot, a haléte-
leket. Mindez egy egészséges életformával 
is párosul, miközben kiváló ételek készül-
nek, és a baráti találkozók helyszíne is egy 
ilyen rendezvény, mondta a főigazgatót.

A NAIK Halászati Kutató Intézet (HAKI) 
mindig meghatározó intézménye volt az 
ágazatnak, nem csak idehaza, hanem euró-
pai, sőt világszinten is, hiszen Európán 
kívül sokkal több helyen van jelen a HAKI a 
tudásával, a technológiai transzferével, 
mint Európában. Ázsiában, Afrikában, 
Dél-Amerikában is jelen vannak a magyar 
szakemberek. Gyuricza Csaba több mint 
másfél évvel ezelőtt kapott főigazgatói 
megbízatást a NAIK vezetésére, s miután 
kellően tájékozódott a 12 kutatóintézet, és 

a négy gazdasági társaság helyzetét illető-
en, új stratégiát dolgozott ki. Ebben elsőd-
leges szempontot kapott, hogy a kutatóin-
tézetek szorosabb kapcsolatot alakítsanak 
ki a gazdasági szereplőkkel. A HAKI eseté-
ben is ez az elvárás, ezért személyi változá-
sok is történtek. A főigazgató szerint a HA-
KI-ban történt változások jó irányba mu-
tatnak, és jó döntések születtek. A HAKI el-
indult egy felfelé ívelő pályán, amit az ága-
zat szereplői is visszaigazolnak. Egyre jobb 
a kapcsolat, az intézet és a halásztársada-
lom között, egyre szorosabb együttműkö-
dések alakulnak ki, innovációban, kuta-
tás-fejlesztésben az ágazat szereplői együtt-
működnek. Ahhoz, hogy az ágazat fejlőd-
jön, előre menjen, ahhoz kutatásra, új ered-
ményekre van szükség, ezért is kell meg-
hallgatni egymást. Olyan párbeszéd alakult 
ki az elmúlt időszakban, ami egyértelműen 
előremutató, és az ágazat érdekeit ez szol-
gálja. Ezen túlmenően pedig, a szakmapoli-
tikai célokhoz kapcsolódóan is konstruktív, 
együttműködő vezetése és csapata van a 
HAKI-nak. A halászati ágazat a maga 13-14 
milliárd forintos teljesítményével nem 
nagy ágazat, de a halászati kutatás túlrepr-
zentáltnak mondható, hiszen a NAIK HA-
KI-ban többen dolgoznak, mint a nagy ál-
lattenyésztési kutató központjukban.  

A kormányzati politika a halászatot ki-
emelt ágazatként kezeli, elsősorban azért, 
hogy a hazai halfogyasztás növekedjen. A 
HAKI részéről is mindent megtesznek 
azért, hogy a halfogyasztás növekedjen, a 
halételek népszerűsége erősödjön. Külön-
böző rendezvényeken is jelen van az inté-
zet, s ebbe a sorba illeszkedik az a hagyo-
mányteremtő céllal is megrendezett I. Ag-
rár-Horgász Kupa és Családi Nap, amelyet 
szeptember 22-én, a HAKI területén szer-
veztek meg. Ezzel párhuzamosan egy másik 
fontos eseményre is sor került: a halgazdál-
kodáshoz és egyáltalán az agrárium min-
den szegmenséhez szorosan kötődő Öntö-
zési és Vízgazdálkodási Kutató Intézetet 
alapították újra. (Az eseményről a Magyar 
Mezőgazdaság 8–10. oldalán tudósítunk.) 
Mindez azt is jelzi, hogy Magyarországon 
az öntözés visszakapta a régi, megérdemelt 
helyét, szerepét azzal, hogy ismét önálló 
kutatóintézetnek minősítették a korábban 
a HAKI-ba beolvasztott osztályt. Ez nem 

csak a névtábla cseréjéből állt, hanem az 
infrastruktúra, a személyi állomány meg-
erősítésében is megmutatkozik. A kutató-
intézet a vízgazdálkodási stratégia megva-
lósításán is munkálkodik, hiszen ahhoz, 
hogy az öntözésfejlesztési elképzelések 
megvalósuljanak, és azok a kormányzati 
törekvések, amelyek az öntözött terület 
nagyságát drasztikusan megnöveli, ahhoz 
elkerülhetetlen a szakmai háttér megerősí-
tése. Egy méltatlan állapotot szüntettek 
meg azzal, hogy az öntözés ismét önálló 
kutatóintézetet kapott, és Szarvas az öntö-
zési kutatásnak a fellegvára lesz. Itt ugyan-
is az oktatási tevékenység és a halászati ku-
tatás is együtt lesz, és olyan tudáscentrum 
jön létre, amely a fejlődést szolgálja. 

Az utóbbi években a NAIK társadalmi 
megítélése jelentősen javult. Köszönhető 
ez annak, hogy a kutatóintézetek szélesre 
tárták a kapukat a szakma, és sok esetben 
a nagyközönség előtt is. Gyuricza Csaba 
szerint nem csak az a dolguk, hogy egy zárt 
szobában kutassanak a kollégák, és innová-
ciós eredményeket hozzanak létre, hanem 
az is, hogy a társadalom érintettjeihez, a 
fogyasztókhoz is eljussanak az eredmé-
nyek. Nincs még egy olyan ágazat a világ-
ban, mint a mezőgazdaság, amely minden-
kit napi szinten érint. A mezőgazdasággal, 
az élelmiszeriparral mindenkinek közvet-
len a kapcsolata, de kevés információ jutott 
el a fogyasztókhoz. A NAIK-nak felvállalt 
küldetése, hogy megszerettessék a mező-
gazdaságot, a vidéki életformát a társada-
lom szereplőivel, különös tekintettel a fia-
talokra. A központ tevékenyégén keresztül 
lehet a szakma eredményeit, súlyát, szere-
pét leginkább elismertetni. A NAIK kilé-
pett abból az elefántcsonttoronyból, ami-
ben korábban működött.

HGy
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Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója

szakban visszatéríti a haltermelők védjegy-
rendszerekhez való csatlakozásának tanúsí-
tási költségeit. Ennek keretében 2018-ban 
nemcsak az MMH védjegyhez, de több 
egyéb hazai és nemzetközi védjegyhez való 
csatlakozás is támogatható a 10 millió fo-
rintos keretösszeg erejéig, ami újabb fontos 
lépés a minőségi haltermékek elterjesztésé-
nek útján. A minőségi haltermékek elisme-
résének és megismertetésének további le-
hetőségét jelentik a különböző minőségdí-
jak is. Ilyen a kétévente adományozott 
OMÉK Halászati Késztermék Díj (díjazot-
tak pl. Hoitsy és Rieger Kft., Győri „Előre” 
Halászati Termelőszövetkezet), de megem-
líthető a Magyar Agrárgazdasági Minőség 
Díj is, amelyet idén első alkalommal nyert el 
halas vállalkozás, a Szegedfish Kft. A hazai 
halfogyasztás növelése mellett a termelői 
terhek csökkentését, a telepítési célú hal el-
érhetőbbé válását, valamint az ágazat kife-
hérítését szolgálta az étkezési hal ÁFA-kul-
csának 27%-ról 5%-osra való csökkentése. 
Bár ennek fogyasztói árakra gyakorolt hatá-
sai nem mindenhol voltak egyértelműek, 
több kereskedelmi lánc teljes egészében to-
vábbította a fogyasztóknak a csökkentést. 
Emellett az intézkedés segített csökkenteni 
az időközben fellépett árnövelő tényezők 
(halhiány, kedvezőtlen időjárás) hatásait.

H-n

NAIK: a kutatóintézetek szélesre tárták a kapukat
Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 
főigazgatója évek óta vesz részt a MA-HAL országos halfőző versenyén, 
és az éppen aktuális zsűriben járul hozzá a pártatlan ételbírálatokhoz. Az 
idei versenyen is sok munkája volt, de mindig szakítunk időt arra, hogy né-
hány mondatot váltsunk.
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A hír röviden: „A Tiszahalker Kft. 
2017. 5. 24-én pályázatot nyújtott 
be a MAHOP keretén belül halastó 

rekonstrukcióra. A 2017 7. hóban lezaj-
lott helyszíni szemle után a kft saját koc-
kázatra megkezdte a beruházást, hiszen 
a földmunkákat a nyári hónapokban cél-
szerű elvégezni, mert akkor kiválóan 
lehet gátat építeni, földet (ez esetben 
50 000 m3-ről volt szó) mozgatni. 2018. 
2. 2-án a MAHOP IH elutasította a pá-
lyázatot, így önerőből készült el a 27 
hektáros halastó, melynek műszaki át-
adása 2018. 5. 7-én megtörtént, és a már 
feltöltött tavat egynyaras hallal betelepí-
tették.”

Kovács Zoltán azon cégvezetők közé 
tartozik, aki nem szeret panaszkodni. A 
nehézségeket, a kihívásokat mindig jól 
kezelte, mivel pozitív gondolkodással ál-
dotta meg a sors. A mostani beszélgeté-
sünket is azzal kezdtük, hogy a Tiszahal-
ker Kft.-nél rendben mennek a dolgok, 
és a termelési mutatók is kedvezőek.  
Olyannyira, hogy az idén a korábbi évek-
hez képest várhatóan jobb naturális szá-
mokat érnek el. Ez annak is köszönhető, 
hogy 27 hektárral bővült a termelő felü-
letük. Ez a tó ugyanis 4-5 éve már nem 
üzemelt, mivel a növényzet vette át a te-
rületet, így a tó rekonstrukcióra szorult, 
amit idén el is végeztek. Ebben a tóban is 
jók a termelési kilátások.

A piaci helyzetről szólva az igazgató el-
mondta, hogy a halárakkal nincsenek 
gondjaik, mert a tóparti halárat megemel-
ték. Az áfa csökkentés következtében – 
hála a kormányzati intézkedéseknek – a 
vevők még így is olcsóbban kapják az élő 
halat, mint amikor 27 százalékos áfát kel-
lett fizetni. Az ügyvezető hozzátette, 
hogy a saját boltjukban is olcsóbban adják 
az étkezési pontyot, mert az áfa csökken-
tés lehetőséget teremtett erre is.

A cég haltermelési szerkezetében 5-6 
halfaj szerepel. Pontyból minden korosz-
tályt előállítanak, az idén kimondottan 
szépen fejlődnek a halak, az egynyaras 
korosztályúak például 6 dekánál tarta-
nak. Mindez annak köszönhető, hogy jó a 
tápanyag utánpótlás, illetve hosszabb a 
tenyészidő, mert korán jött a nyári meleg. 
Az előnevelt ivadékot is két héttel koráb-
ban tudták Dankó Istvántól megvenni a 
klímaváltozás következtében. Kovács Zol-
tán azt is elmondta, hogy a betegségek 
egyelőre elkerülték a tavaikat, ami azért 
nagy szó, mert az országban, több tógaz-
daságban panaszkodtak állategészség-
ügyi problémára. Mindez nem csak a sze-
rencsének, hanem a tudatos gazdálkodás-
nak is köszönhető. A cég állandó, megbíz-
ható partnerekkel dolgozik, az egy- és 
kétnyaras tenyészanyagot maguk állítják 
elő, ezért nincs olyan veszély, hogy a tó-
gazdaságba máshonnan hoznak be fertő-

zött halat. Itt az a szemlélet uralkodik, 
hogy inkább legyen kevesebb az étkezési 
hal, de azt biztonságosan, egészségügyi 
problémáktól mentesen termeljék meg. 
Persze, vízzel, madárürülékkel így is jöhet 
valamilyen fertőzés, de a napi ellenőrzés 
következtében meg tudták akadályozni a 
betegségek bejövetelét, terjedését. 

A cégvezetés mindig nagy gondot for-
dított a termelési körülmények fejleszté-
sére. Már a kezdetek óta – SAPARD, 
AVOP, HOP, MAHOP – sikeresen pályáz-
tak a beruházási támogatásokra, elutasí-
tott pályázatuk csak az idén volt. Az el-
múlt évtizedekben a tógazdaság infra-
struktúrája megújult, a gátakat megerősí-
tették, műutakat építettek, teleltető 
rendszert hoztak létre, és a tavak rekonst-
rukciója is lépésről lépésre megtörtént az 
által, hogy évente egy tavat rendbe tettek. 
Ez azt jelenti, hogy a termelési alapokat 
kiváló szinten tartják, nem mintha a szo-
ciális, reprezentációs körülmények ne 
lennének fontosak. De a termelési forrá-
sok prioritása megkérdőjelezhetetlen, hi-
szen ebből teremtik meg azokat a pénz-
ügyi forrásokat, amelyekből a fejlesztések 
megvalósíthatók. 

Kovács Zoltán azért hangsúlyozta a tó-
rekonstrukciók fontosságát, mert az ext-
enzív haltermelés elkötelezett híve, és azt 
látja, hogy az ország tógazdaságaiban 
messze nem fordítanak annyi figyelmet, 
erőt, energiát a rekonstrukcióra, mint 
amennyire valójában szükség lenne. Ma-
gyarországon 26-27 ezer hektáron folyik 
extenzív haltermelés. A tavakat 15-20 
évente illenék felújítani, ami a számítások 
szerint évente 1200-1300 tófelületet 
érintene. Ettől viszont messze van a szak-

Gazdaság

Egy elutasított pályázat margójára
Annak a hírnek jártunk utána, hogy a Tiszahalker Kft. a G4 számú taván saját 
erőből hajtotta végre a tórekonstrukciót. Kovács Zoltán, a cég ügyvezető igazga-
tója nem csak a beruházás körülményeiről, a MAHOP keretén belül, tórekonst-
rukcióra benyújtott pályázatuk sikertelenségéről, hanem a cég termeléséről, a pi-
aci helyzetről is beszámolt. A Tiszahalker Kft. az egyik stabilan gazdálkodó cége 
az ágazatnak, hiszen, a megalakulásuk óta nyereségesen termelnek. 

Kovács Zoltán az extenzív haltermelés el-
kötelezett híve

A nem támogatott földmunka
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ma, mert például 2017-ben mindössze 
227 hektár halastó rekonstrukciója való-
sult meg. Az ügyvezető szerint azzal, 
hogy nem történik meg évente az 1200-
1300 hektár tórekonstrukció, azzal folya-
matosan csökken a hazai extenzív tógaz-
daságok termelési potenciálja, és csökken 
a haltermelés. Ez pedig ellentétes folya-
matot indíthat be azzal a kormányzati, és 
MA-HAL szándékkal szemben, ami a hal-
fogyasztás növekedését tűzte célul, még-
pedig a hazai termelésű haltermékekkel. 
Így viszont növekszik az esélye annak, 
hogy nem tudja az ágazat hazai termelésű 
hallal kiszolgálni a növekvő igényeket, 
legfeljebb az intenzív haltermelés növe-
kedéséből.

De korántsem szabad a tógazdaságo-
kat leírni, temetni, mivel az extenzív hal-
termelésről, annak fejlesztéséről nem 
mondhat le az ágazat. Egy tógazdaság 
multifunkcionális feladatot lát el a szű-
kebb környezetében, mivel a haltermelés 
mellett vizes élőhelyet biztosít a védett ál-
latok számára, a mikroklímát is karban 
tartja, s az ökológiai, turisztikai szerepe is 
megnőtt. Ugyanakkor látni kell az inten-
zív haltermelés korlátait is, mert nem 
mindegyik halfaj alkalmas az intenzív ter-
melésre. Az afrikai harcsa kivételesen jó 
példa az intenzív termelésre, de ezen 

kívül nincs olyan sikertörténet, mint a 
Szarvasfish Kft. esetében. A ponty bár-
mely korosztálya nem igazán alkalmas az 
intenzív termelésre, mert az állategész-
ségügyi problémákat nem tudják elkerül-
ni. A süllő, és a szürke harcsa intenzív ter-
melésbe vonására vannak ugyan biztató 
kezdeményezések, kísérletek, de ezekből 
a halfajokból egyelőre nem tudnak olyan 
termelési eredményeket elérni, mint az 
afrikai harcsánál. Az igazgató azt hangsú-
lyozta, hogy az extenzív tógazdasági hal-
termelésnek hosszú távon biztosított a 
jövője, de ehhez a tógazdáknak a termelé-
si körülményeket, a tavakat kultúr álla-
potban kell tartaniuk.

Szót ejtünk az eddig egyetlen sikerte-
len pályázatukról is. Kovács Zoltán sze-
rint a MAHOP pályázati kiírása nem iga-
zodik az életkörülményekhez. Az iszap-
kotrás ugyanis nem szerepelhet a pályá-
zatban, mert az iszapkotrás nem támo-
gatható. De egy olyan tó, amelyik 4-5 éve 
nem üzemel, ott a természet visszaveszi a 
magáét, és buja növényzet, kisebb erdő 
nő ki a mederben. A halágy kotrása ugyan 
nem szerepel a tiltólistán, de a cég eseté-
ben egy 27 hektáros tómederről volt szó, 
amelyből egy hektárt sem tesz ki a halágy 
kotrása. A rekonstrukció során viszont a 
teljes medret kellett megtisztítani, el kel-

lett a növényzetet távolítani, az erodált 
gátat rendbe kellett hozni. A pályázatban 
földkitermelésként jelölték meg az elvég-
zendő munkát, ám a bírálók iszapkotrás-
nak ítélték meg a földmunkát, ezért el-
utasították a pályázati kérelmet. A cégve-
zetés az elutasítás ellenére kora nyáron el-
végezte a földmunkát. Új műtárgyakat 
építettek, így idén tavasszal már eláraszt-
hatták a tavat, és bevonhatták a termelés-
be a felújított tavat.

A MAHOP kiírással kapcsolatban az 
ügyvezető elmondta, hogy a szakma ko-
rábbi tevékenysége is közrejátszhatott 
abban, hogy az iszapkotrás nem szerepel-
het a rekonstrukciós pályázatokban. A ko-
rábbi pályázati kiírások alapján hatalmas 
mennyiségű iszapkotrást hajtottak végre, 
amit azonban nem tudtak ellenőrizni, 
mert mire kijöttek az ellenőrök, már víz-
zel árasztották el a tavat. Bizonyára ez 
motiválta a pályázat kiíróit arra, hogy az 
iszapkotrást kihagyják a támogatott tevé-
kenységek közül. A Tiszahalker Kft. azon-
ban saját erőből végezte el az 50 millió fo-
rintos beruházást. Minden bizonnyal így 
fognak tenni az utolsó, még fel nem újí-
tott, üzemelő tavuknál is, amely 39 hek-
tár. Ennek a tónak a rekonstrukciója 
35-40 millió forintot kóstál.

(HajtunGy)

SPIRIT AUTO Kft. | 7400 Kaposvár, Árpád u. 37-39. | Tel.: 06-82-529-560 | www.spiritauto.hu

- Erősített első tengely
- Hátsó kerék meghajtás (ikerkerék)
- Városi vészfék funkció
- Rádió, telefon-kihangosítással
- Klíma 
- Olajhidraulikus rugózású (testsúlyra állítható) karfás vezető ülés
- Fáradtság érzékelő rendszer
- Plató hossz : 4300 mm

- A MAHOP-2.2-2016 pályázatban elszámolható, mint halszállító gépjármű
- 50 % támogatás igényelhető rá
- Akár 20 hektár halastó területtel pályázható
- Halszállító gépjárművek kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható  
 biztonsági felszerelések és az elektronikus útdíj fizetéshez szükséges berendezések  
 beszerzése is támogatható

Haszonjárművek

11 288 000,-  Ft + Áfa

VW Crafter 50 Platós HT TDI 177 Le-s
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Halegészségügy

Rétimajorban, Varga Imre István, a 
NAK Fejér megyei elnöke megnyi-
tó beszédében kiemelte, hogy Ma-

gyarországon az agrárium, az élelmiszer-
gazdaság az elmúlt években komoly fejlő-
désnek indult. Az akvakultúrának, és a 
halászatnak további lendületet ad, hogy 
idén januártól 5 százalékra csökkent az 
élőhal, és a halhús áfa-kulcsa. Ez ugyanis 
növelheti a fogyasztást, és fehéríti az 
ágazatot. Az elnök fontosnak tartja, 
hogy a mintegy 16 milliárd forintos ke-
rettel rendelkező MAHOP pályázatai 
révén jelentős beruházásokra nyílik lehe-
tőség. Szükség van ezekre a pályázati 
pénzekre ahhoz, hogy a magyar hal ver-
senyképes legyen a piacon a külföldi ter-
mékekkel szemben. 

Dr. Németh István, a MA-HAL elnöke is 
azt hangsúlyozta, hogy a NAK és a MA-
HAL együttműködése folyamatos, és gyü-
mölcsöző. Idén tavasszal megújították a 
stratégiai együttműködési megállapodá-
sukat. Együtt sikerült elérni a hal áfájának 
a mérséklését, és a vízkészlet-járuléki 
díjak csökkentését. Jelenleg is dolgoznak 
a vízszolgáltatási díjak egységesítésén és 
redukálásán. Az alföldi, körtöltéses gazda-
ságban dolgozók kulcsfontosságú kérése 
az, hogy egységesítsék ezeket a díjakat, 
hiszen köbméterenként az 1,5 forinttól a 
26 forintig mindenféle vízdíj előfordul. Az 
évről évre növekvő haltermelés, és a hor-
gászat iránt érdeklődők számának folya-
matos emelkedése időről időre felvet kü-
lönböző halegészségügyi problémákat, 
amelyekkel a teremben ülők naponta 
szembesülnek. A rendező szervezetek el-
kötelezettek a hazai halegészségügyi hely-
zet javításában, ezért naprakész informá-
ciók ellátására törekszenek a termelőket, 
és a horgászszervezeteket illetően. Fontos 
az egységben gondolkodás, és az együtt-
működés az érintett szervezetek között, 
mert legfontosabb a mi teendőink között 
a prevenció. Idén tavasszal Akasztón, 
szeptember 6-án Szarvason tartottak fó-
rumokat halegészségügyi témákban, amit 

Sáregres-Rétimajorban is megrendeznek, 
mondta végezetül az elnök.

Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. el-
nök-vezérigazgatója, házigazdaként a 
megszokott lendülettel ismertette cége te-
vékenységét. A vezérigazgató a multifunk-
cionális tógazdálkodás kialakítását húsz 
évvel ezelőtt kezdte el. Felismerte, hogy a 

rendelkezésére álló természeti erőforráso-
kat igen sokoldalúan felhasználhatja, s 
ezekhez igazodóan építette fel a gazdasá-
gát. A haltermelés mellett foglalkoznak ál-
lattenyésztéssel, növénytermesztéssel, és 
nem utolsós sorban turisztikai szolgáltatá-
sokkal. A teljes vertikumú halászat itt is 
azt jelenti, hogy mindent helyben állítanak 
elő, az ivadéktól a piacos méretű halig, és 
természetesen több halfaj szaporításával 
foglalkoznak. Csuka, balin, süllő, ponty, 
amur, harcsa szaporítása folyik a korszerű 
keltetőben, s ezeket a halfajokat nevelik.

Dr. Baska Ferenc, az Állatorvos Tudomá-
nyi Egyetem docense „Aktuális hal egész-
ségügyi problémák és megoldásaik” című 
előadásának a bevezető gondolataiban ki-
fejtette, hogy az állatorvos és a tógazda jó 
együttműködése az, ami a halállomány 
egészségét biztosítja. A haltermelésben 
különösen nagy szerepe van a technológi-
ának az általános egészségi állapot megíté-
lésében, elbírálásában. De az elhullás része 
a technológiának, mivel a pontyon kívül 
nem domesztikált állatokkal dolgozik az 
ágazat, s ez megnehezíti a tartáskörülmé-
nyeket is. Rossz hír, hogy a fertőző halbe-
tegségek világszerte felbukkannak, ugyan-
akkor a virológusok, bakteriológusok előre 
jelzik, hogy a kórokozóknak nagyjából 
15-20 százalékát sikerült identifikálni, a 
többi behurcolásra, megjelenésre vár. 
Ezért a prevenció a legfontosabb feladat, 
mert gyógyítani annyira esélytelen, a mi-
nőséget károsító feladat, hogy a megelőzés 
nélkülözhetetlen a magunk védelme érde-
kében. Baska Ferenc részletesen is szólt a 
különböző betegségekről, azok tüneteiről, 
felismerhetőségeiről. A tartalmas előadás 
végén a docens a gyógykezeléssel kapcso-
latban elmondta, hogy az EU-ban nincs 
engedélyezett készítmény halbetegségek-
re, ezért csak állatorvosi kezelés lehetsé-
ges, mégpedig hatóanyagokkal, amit gyó-
gytáp összeállítással oldanak meg. A do-
cens végül a különböző kezelési módokat 
is ismertette.

Dr. Hoitsy Márton állatorvos „A halszál-
lítás egészségügyi vonatkozásai” címmel 
tartott előadást. Elhangzott, hogy a hal-
szállítás azért lehet kockázatos, mert a ko-
poltyúsokkal együtt a kórokozót is behoz-
zák, ami a horgászvizekbe, telepítés céljá-
ból, külföldről érkező szállítmányok ese-
tén fordulhat elő. Az üzemzavarmentes és 
stressz-mentes élőhal szállítás speciális be-
rendezéseket igényel. Ez magában foglalja 
a halszállító tartályt, és az oxigénellátó 
rendszert is. Az előadó külön szólt az ikra, 
a zsengeivadék szállítási módszereiről, és 

Halegészségügyi fórumok
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) meghívója a „Halegészségügyi fórum” 
elnevezésű szakmai rendezvénysorozatára szólt. Két helyszínen, Szarvason a 
NAIK-HAKI-ban (szeptember 6-án), és Rétimajorban, az Aranyponty Zrt. köz-
pontjában (szeptember 12-én) várták a haltermelő vállalkozások vezetőit, mun-
katársait az előadásokra. Mindkét helyszínen azonos forgatókönyv szerint zaj-
lott az esemény, két pontot kivéve: a házigazdák bemutatkozása a helyszínhez 
kötött volt, míg a NAK megyei képviselői sem ugyanazt a köszöntőt mondták el.

Halegészségügy, halbetegségek

A magyarországi halgazdálkodás magá-
ba foglalja a tógazdaságokban és az in-
tenzív üzemekben történő  halterme-
lést, valamint a horgászati célú vízterü-
let-hasznosítást. Az évről évre növekvő 
haltermelés és  a horgászat iránt érdek-
lődők számának folyamatos emelkedése 
időről időre felvet különböző halegész-
ségügyi problémákat. A Magyar Akva-
kultúra és Halászati Szakmaközi Szer-
vezet (MA-HAL) és a Nemzeti  Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) elkötelezett a 
hazai halegészségügyi helyzet javításá-
ban, ezért törekszik  naprakész infor-
mációkkal ellátni a haltermelőket és a 
horgászszervezeteket.

Az állatszállítási egyszerűsítések az 
Unió határain belül a vizet a számtalan 
kórokozó éltető és terjesztő  közegévé 
tették. Idegen területekről beszállított 
élő halak soha nem látott új kórokozó-
kat hozhatnak magukkal, melynek kö-
vetkezménye újabb és újabb megbetege-
dések megjelenése lehet, ezért a Ma-
gyar Akvakultúra és  Halászati Szakma-
közi Szervezet törekszik egy nemzeti 
védekezési-megelőzési stratégia kiala-
kítására. Kiadványunk elsősorban a 
haltermelők és horgász-vízkezelők szá-
mára íródott mint segédanyag, azonban  
hasznos segítséget adhat az állatorvo-
soknak, valamint a hallal foglalkozó 
zoológusoknak is. Jelen kiadvány  se-
gítségével felismerhetőek egyes hala-
kat érintő megbetegedések, valamint 
fontos információkat tartalmaz a meg-
előzéssel, védekezéssel és gyógykeze-
léssel kapcsolatban. A kiadvány ismer-
teti a legújabb kutatási eredményeket, 
amit felhasznál a javasolt gyógykezelé-
seknél, hangsúlyozva a megelőzésen 
alapuló védekezést.
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arról, hogy a tenyészállatok szállítása mi-
lyen nagy körültekintést igényel. Felhívta 
a figyelmet a halszállítást befolyásoló té-
nyezőkre is, így a lehalászás helyes módja-
inak a megválasztására. Az előadó kitért a 
helytelen szállításból adódó betegségekre.

Dr. Papp Melitta, a NÉBIH ÁÁI, Jár vány-
ügyi osztályán dolgozik, és a laboratóriumi 
vizsgálatokhoz szükséges mintaküldés 
szabályairól tartott előadást. Laboratóriu-
mi vizsgálatra akkor van szükség, ha meg-
nőtt az elhullás, ha fenn áll a bejelentési 
kötelezettség alá tartozó betegség gyanú-
ja, a hal kondíciója nem megfelelő, próba-
halászat során valamilyen elváltozást ész-

lelnek. A telelés, kihelyezés előtt szintén 
szükséges az ellenőrző vizsgálat, de a mo-
nitoring vizsgálat, vagy a vízminőségi 
probléma is maga után vonja a laboratóri-
umi ellenőrzést. Az előadó részletesen 
szólt a mintaküldés szabályairól. A NÉBIH 
honlapjáról letölthető a hal laboratóriumi 
vizsgálatához rendszeresített állatorvosi 
vizsgálati megrendelő http://portal.nebih.
gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok 
(Az alábbi linkről letölthetőek a NAK-MA-
HAL Halegészségügyi fórumom elhang-
zott előadások: http://magyarhal.hu/?-
hir=200)

H. Gy.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Halászatfejlesztési Operatív Program 2.1-2016. „Az akvakultúra terü-
letén történő innováció ösztönzése” c. intézkedés keretében a Szent István 
Egyetem, Debreceni Egyetem, Haszonállat-génmegőrzési Központ, Magyar Tu-
dományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont alkotta konzorcium 
741.479.536 Ft támogatást nyert el.

A MAHOP 2.1.1-2016-2017-00002 azonosító számú projekt címe „A horgá-
szati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelé-
sét támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejleszté-
se” (RESEARCHFISH).

Az elnyert pályázat megvalósítása során az alábbi fő szakmai irányvonalakra 
vonatkozó K+F+I+O tevékenységek valósulnak meg:
1.  Haltermelő létesítmények környezetre gyakorolt negatív hatásának csökken-

tésére irányuló műszaki és tudományos fejlesztések,
2.  Jó piaci potenciállal rendelkező új akvakultúra fajok termelésbe vonása, illet-

ve piaci bevezetése,
3.  Haltermelő létesítményekből elfolyó víz szervesanyag-tartalmának csökkenté-

se innovatív víztisztító technológiák alkalmazásával,
4.  Halolaj- és hallisztfüggőség csökkentése innovatív takarmányozási technoló-

giák bevezetésével,
5.  Fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló innovatív technológiák fejlesz-

tése,
6.  Műszaki, tudományos és szervezeti ismeretek fejlesztésének támogatása a 

haltermelésben, a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentésével,
7.  Új, továbbfejlesztett folyamat, eljárás, technológia kialakításának és piaci be-

vezetésének támogatása.
A konzorcium a támogatással megvalósuló projekt kutatási és innovációs 

eredményeit tudományos publikációk formájában is megjelenteti hazai vagy 
nemzetközi referált tudományos folyóiratban. Ezek mellett tudományos konfe-
rencián szóbeli és poszterelőadások formájában is beszámol eredményekről.

A konzorcium a projekt során létrejövő K+F eredményeiket honlapján, illetve 
egyéb közösségi médiafelületein kívánja elérhetővé tenni a hazai és nemzetközi 
halgazdálkodási szakma számára, ahol a projektben kifejlesztésre kerülő tech-
nológiai elemek és gyakorlatorientált ismeretek folyamatos megosztása történik.

A projekt futamideje 2 év, így a megvalósítás 2018. augusztus 1-től 2020. 07. 31-ig 
tart.

Dr. Urbányi Béla
szakmai vezető
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Az Agrárminisztérium támogatásával 
október 25-26-án Magyar-Román 
Halászati és Akvakultúra Workshop-

ra kerül sor Szarvason a NAIK HAKI-ban a 
MA-HAL és a NAIK HAKI szervezésében. 

Az elmúlt években több olyan szakmai 
tanácskozásra került sor Székelyudvarhe-
lyen, amelyek az akvakultúra európai hely-
zetével, illetve az EU-s támogatásokkal, új 
technológiák alkalmazásával és az együtt-
működés lehetőségeivel foglalkoztak. Ro-
mániával sok szálon folyik együttműködés 
a halászat és akvakultúra területén, amely 
magában foglal érdekképviseleti együtt-
működést (pl. MA-HAL és ROMFISH), il-
letve K+F és kereskedelmi együttműkö-
dést is.  

A tanácskozás megszervezésének gon-
dolatával teljes mértékben egyetértett a ro-
mániai Halászati és Akvakultúra Nemzeti 
Ügynökség (ANPA) elnöke Nicolae Dimules-
cu úr, aki részt vett a V4 Országok Szarva-
son megrendezett Akvakultúra konferenci-
áján. Támogatja a kezdeményezést a koráb-
bi székelyudvarhelyi tanácskozások szerve-
zésében aktív szerepet játszó Arkum cég-
csoport, amelyik 2004-ben létrehozta az 
Agropisc céget a HAKI közreműködésével. 
Az Agropisc cég Homoródszentpálon sike-
resen működtet egy 186 hektáros tógazda-
ságot. Ugyancsak támogatja a workshop 
megszervezését Péter Ferenc, Maros megye 
Megyei Tanácsának elnöke, aki a jövő 
évben kész egy hasonló szakmai tanácsko-
zás megszervezésére. Egy romániai tanács-
kozásnak a jelentőségét az is aláhúzza, 
hogy az új Halászati Operatív Programra 
vonatkozó rendeletek a jövő évben Romá-
nia EU elnökségének idején lesznek végle-
gesítve.

A két napos tanácskozás első napján 
magyar és román előadók mutatják be a 
halgazdálkodás kihívásait és lehetőségeit, 
a szakirányítás működését, a folyamatban 
lévő Halászati Operatív Program állását, il-
letve az új Operatív Program előkészítésé-
nek helyzetét. A két ország szakértői be-
mutatják az innováció egyes kiemelkedő 
eredményeit, illetve a rendezvényen be-
mutatkoznának innovatív halgazdaságok 
is. A Workshop első napja egy kerekasztal 
beszélgetéssel zárul, ahol a résztvevők mo-
derátor segítségével áttekintik a közös ki-
hívásokat és lehetőségeket. A rendezvény-
ről, illetve a részvétel feltételeiről az érdek-
lődők további információkat kaphatnak 
Bozánné Békefi Emesétől (bekefi.emese@
magyarhal.hu)

Magyar-Román Halászati 
és Akvakultúra Workshop 
Szarvason
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A rendezvény kitalálója Balsa Község 
Önkormányzata, nevezetesen Somo-
gyi Szilvia polgármester, fő támoga-

tója a Szabolcsi Halászati Kft., amelyhez a 
Tisza-Rétköz Horgászegyesület, és a gáva-
vencselői Nimród Vadásztársaság is csatla-
kozott. Radóczi János, a Szabolcsi Halászati 
Kft. ügyvezető igazgatója helyi lakosként 
szívügyének tekinti, hogy a rendezvény 
évről évre sikeres legyen. Így volt ez idén is, 
hiszen másfélezer ember gyűlt össze a 
réten. A helyi lakosokon kívül a régió többi 
községéből, városából is érkeztek vendé-
gek, s idén is jelen volt Dr. Vinnai Győző, a 
térség országgyűlési képviselője. Somogyi 
Szilvia, Balsa polgármestere köszöntő be-
szédében kitért arra, hogy ez a rendezvény 
közösségformáló erővel is bír, s nem csak a 
helyieket, hanem a vendégeket is összeko-
vácsolja. A sátrakban finomabbnál fino-
mabb hal-, és vadételek készültek, amit az 
is igazolt, hogy a korhely, és a hagyomá-
nyos halászlé, a sült keszeg, és ponty már a 
déli órákban elfogyott. Radóczi János meg-

erősítette, hogy a programban tulajdon-
képpen nem volt változás, hiszen a komp-
húzó verseny után, a színpadon a helyi 
szervezetek (vegyeskar, nyugdíjasok, gye-
rekek) műsorai kötötték le a figyelmet, 
majd az esti órákban koncertek perdítették 
táncra a fesztiválozókat. A zene után tűzi-
játékkal koronázták meg az egész napos 
eseményt.

Mint minden ilyen alkalommal, idén 
sem kerülhettük el, hogy ne ejtsünk né-
hány szót a cégről. Az időjárás a szabolcsi 
halastavakat sem kímélte, a nagy melegben 
a megszokottnál is nagyobb volt a párolgás, 
és miután nincs vízutánpótlásuk, a leha-
lászás idejére már alig kell csapolni. Ezzel 
együtt a halak szépen nőttek, egészségügyi 
problémák, oxigénhiány nem okoztak kü-
lönösebb gondot, köszönhetően a gondos 
gazdálkodásnak. Az ügyvezető elárulta, 
hogy jövőre 100 hektárral csökken a ter-
melési területük, mert egy víztározó, amit 
bérelnek, a vízügyi kezelő pályázati beru-
házása következtében szárazon tartásra 

kerül. Ez azonban a vízrendszer alsóbb te-
rületein lévő tavakat is érinti, hiszen a téli 
feltöltés idejére nem lesz megfelelő vízu-
tánpótlás. Bizonyára előregondolkodtak a 
vízügyesek, amikor a vízszolgáltatási szer-
ződést szerkesztették, hiszen az alapdíj 
mértéke a magasabb, tehát némileg függet-
lenítették magukat a szolgáltatandó víz-
mennyiségtől, mondta a cégvezető. 

Az egész halas szakmát nyomasztja a 
vízdíj kérdése, mert bár a vízkészlet járulék 
csökkentésénél ért el sikereket az ágazat, a 
vízdíj mértékének az egységesítése még 
nyitott kérdés. Radóczi János ezzel kapcso-
latban elmondta, hogy két vízszolgáltató-
val állnak kapcsolatban, s mindkét szolgál-
tatónál más-más vízdíjat kell fizetniük. 
Ott, annál az igazgatóságnál, ahol a vízellá-
tás kiegyensúlyozott, s a víz maradéktala-
nul rendelkezésre áll, lényegesen kedve-
zőbb a tarifa, mint ott, ahol a változó díjra 
vagy szert tehet a szolgáltató vagy nem. A 
VKJ eltörlésével nem biztos, hogy előrébb 
jutott a szakma, mivel a VKJ csupán né-
hány millió forintot hagy a cégek zsebében. 
Ellenben a vízszolgáltatási díj, legalábbis az 
alföldi halastavak esetében, lényegesen na-
gyobb terhet ró a halgazdaságokra azzal 
együtt, hogy különböző halgazdaságokban 
más-más mértékű ez a költség, ami piaci 
aránytalanságot is okoz. 

H. Gy.

Marketing 

Sikeres Hal- és Vadfesztivál Balsán
A 13 ezúttal szerencsés szám, mert a Balsán megrendezett 13. Hal- és Vadételek 
Fesztiválja a hagyományoknak megfelelően igen jól sikerült. A megszokottnál is 
több látogató volt kíváncsi a programokra, s nem utolsó sorban a balsai révlejáró 
melletti területen főzött hal- és vadételekre. A rendezvény célja ugyanis a hun-
garicumnak számító pontyhalászlé népszerűsítése, amelyhez igazodóan szintén 
igen népszerű hal és vad ételféleségek egészítették ki a kínálatot.

Ez év szeptember 1-jétől elindult a Ma-
gyar Horgászkártya regisztrációja, 
amely 2019. január 1-jét követően 

azonnal kiváltja a jelenlegi papíralapú hor-
gász igazolványt, majd a kapcsolódó szövet-
ségi elektronikus alkalmazásokkal fokoza-
tosan egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint 
átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az ad-
minisztrációt. A MOHOSZ hosszú távon 
számos, a horgászat elérését megkönnyítő 
elektronikus szolgáltatást kíván biztosítani 
a horgászoknak és a horgászszervezetek-
nek, s ezek egyik elérési eszközeként, vala-
mint az ellenőrzés, és az azonosítás egysze-
rűsítéseként vezeti be a személyazonosító 
igazolványhoz hasonló formátumú plasz-
tikkártyát. 

2019. január 1-jét követően az egyesüle-
ti tagságra kötelezett, a MOHOSZ szerve-
zeti rendszerébe tartozó horgászok eseté-
ben a horgászat gyakorlásának, egyben az 
egyesületi tagság létesítésének, megújításá-
nak, valamint az állami horgászjegy kiváltá-
sának az általános és előzetes feltétele lesz. 

Az előrehozott regisztráció fő célja, hogy a 
regisztrációk időben jobban eloszoljanak, 
és így ne az év elején összpontosuljanak. 
Ezáltal a horgászok gyorsabban hozzájut-
hatnak majd a horgászkártyájukhoz és az 
egyéb horgászati okmányokhoz is. Az egy-
szeri, a kártya teljes érvényességi idejére 
szóló regisztrációs díj, amely tartalmazza a 
horgász balesetbiztosítás díját, valamint a 

QR-kód alapú horgászkártya előállításának 
árát, és annak a horgász számára történő 
postai eljuttatását is 1732 Ft+ÁFA, azaz 
2200 Ft. A horgászkártya érvényességi 
ideje 5 év (2018. évi sikeres regisztráció ese-
tén 6 év). 

Az előrehozott regisztrációt a MOHOSZ 
azzal is támogatja, hogy a 2018. szeptem-
ber 1. és december 4. között regisztrálók és 
díjbefizetők között a nyereményadót is tar-
talmazóan minimum bruttó 15 millió ér-
tékben, összesen 100 jelentős nyeremény-
nyel nyereménysorsolást biztosít, melynek 
főnyereménye egy Toyota RAV4 Hybrid 
személygépjármű, illetve egy kétszemélyes 
floridai horgászüdülés. A regisztráció támo-
gatására a bevezetés indításától megkezdi 
működését a telefonos információs ügyfél-
szolgálat is. Az ügyfélszolgálat munkanapo-
kon 8:00-tól 16:30-ig hívható a +36 59 324 
432 telefonszámon. Az online ügyfélszolgá-
lat az ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu e-ma-
il címen is várja a kérdéseket. 

MOHOSZ Elnöksége

Új, digitális korszak a horgászatban is

Dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke, Erdei 
Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, 
az 1. számú horgászkártya tulajdonosa és 
Dérer István alelnök a horgászkártyával


