Új, digitális korszak
kezdődik a horgászatban is
A Magyar Országos Horgász Szövetség
(MOHOSZ) választmányának egyhangú
döntése alapján a horgászregisztráció
teljesítésével egyidejűleg, már
2018. szeptember 1-jétől elérhető lesz
a Magyar Horgászkártya

A halászati ágazatot is
meghívták a tanácsadó
testületbe
Rangos grémiumba hívták meg
Németh Istvánt, a Magyar Akvakultúra és Halgazdálkodási
Szakmaközi Szervezet (MA-HAL)
elnökét.

Az EU végre elismeri
az édesvízi haltenyésztést
„A most megszavazott jelentésben
az Európai Parlament az édesvízi
haltenyésztést méltatja, mely jelentősen hozzájárul az európai polgárok
élelmiszerellátásához, s jelentős
környezeti szolgáltatásokat biztosít.

A Magyar
Mezőgazdaság
melléklete
XIX. évfolyam
2018. július
Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György
Ez a lapszám az Agrárminisztérium támogatásával készült.

Tudományos tanácskozás a hazai
akvakultúra helyzetéről

• Igazgató úr, elégedett-e az idei
HAKI-napok látogatottságával?
– Igen, mert úgy látom, hogy évről évre
sikerül a programokkal az ágazati szereplők figyelmét felkeltenünk. Idén is – hasonlóan az elmúlt évekhez – csaknem 150160 fő regisztrált és volt kíváncsi az előadásokra, a poszterkiállításra, ami jelzi,
hogy a HAKI-ban zajló kutatás-fejlesztési
tevékenység is érdeklődésre tarthat számot. Az idei mottónk egyrészt az együttműködés, másrészt a stratégiaalkotás volt.
S az előadások egy része is e köré a két
téma köré csoportosult.
• Az együttműködés valóban fontos, de stratégiánk már van…
– Valóban van stratégiánk, de most jött
el az ideje annak, hogy a 2020 utáni időszakról beszéljünk, hiszen az Európai Unióban javában tervezzük a jövőt, a jövőnket.
Már elkészült az új Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) első változata, de
ettől függetlenül is itt az ideje annak, hogy
az akvakultúra ágazat új, 2030-ig szóló középtávú stratégiát készítsen. Ezt a dokumentumot akár víziónak is nevezhetjük,
mert nem elsősorban az ETHA-rendelethez kell a jövőképet alakítanunk, hanem
valódi hazai ágazati stratégiát kell kidolgozni. Ebben rögzítenünk kell a jelen állapotokat, és meg kell határoznunk, hová
akarunk elérni akár számokban, akár technológiákban, és mindezt hogyan kívánjuk

Fotó: Hajtun György

A XLII. HAKI-napokat május 30–31-én rendezte meg az intézet, és a hagyományokhoz híven gazdag programmal várták a szakma képviselőit.
Bár az idei rendezvényhez nem kötődött semmiféle jubileumi esemény, azt
azonban meg kell jegyezni, hogy Halasi Kovács Bélát, az intézet igazgatóját éppen egy évvel korábban bízták meg a vezetéssel. Ez alkalmat ad arra,
hogy ne csak a HAKI-napokról, hanem a NAIK HAKI elmúlt egy évéről is
szót váltsunk.

Halasi Kovács Béla: eddig is szoros, és jó
kapcsolatunk volt az ágazattal, de ezt is
lehet és kell is tovább erősíteni, mélyíteni
elérni. Ha ez a víziónk megszületik, akkor
ebből már az ETHA-rendeletben megfogalmazott feladatokat is kigyűjthetjük.
Egyébként azt javasoltam, hogy hozzunk
létre egy akvakultúrastratégia-koordinációs munkacsoportot, amely az intézeti tudományos tanács keretei között működne.
A HAKI-nak mint ágazati kutatóintézetnek és egyfajta szakmai tanácsadó testületnek (ebben jelen vannak a hazai akva-

kultúra tudományának jeles képviselői)
kell ennek a munkának az élére állnia. Az
ITT tagjai között egyaránt megtalálhatók a
hazai ágazat különböző területeit képviselő, az akvakultúra fejlesztésben aktív szerepet játszó szakemberek. Így a termelői oldalon a MA-HAL-t képviseli Dr. Németh
István elnök, Lévai Ferenc és Puskás Nándor,
míg a tudományos szférát Dr. Orbán László,
Dr. Urbányi Béla és Dr. Szűcs István. A szakirányítást is be szeretnénk vonni, s így áll
össze a kilenctagú grémium. De a munkába
természetesen bevonjuk az adott téma
szakértőit is. A tudományos tanács befogadta a javaslatomat, július végéig kidolgozzuk a tematikát, és jövő év elejére szeretnénk egy vitaanyagot elkészíteni.
• Nem először beszélünk arról, hogy
az ágazatban azok a kutatási témák
fontosak, amelyekből innovatív megoldások is létrejönnek. Bizonyára
ezen az alapon kötöttek stratégiai
együttműködési megállapodást a MAHAL-lal…
– Eddig is szoros és jó kapcsolatunk volt
az ágazattal, de ezt is lehet és kell is tovább
erősíteni, mélyíteni. Azt gondolom, hogy
az aláírt dokumentum egyfajta keretet ad a
közös munkának.
• Úgy gondolom, mérföldköveket
raktak le az előbb elmondottak alapján, és az is fontos, hogy pontos képet
kapjunk arról, hogy hol is tart az ágazat.
– Egyetértek, mert ha nincs pontos kiindulási alapunk, akkor rossz irányba is elindulhatunk.
• Ön szerint hol tartunk?
– Hát, nem könnyű a választ megadni. A
tógazdasági akvakultúra meghatározó jelentőségű a termelésünkben, tehát innen
kell elindulnunk. A tógazdasági haltermelésnek vannak korlátai, például környezeti ►

Interjú

► korlátok. Erre példa a víz, amely az öntözésfejlesztés miatt interszektorális konkurenciát jelenthet a jövőben. És lesznek gazdasági korlátok is, amelyek közül én a munkaerőhiányt emeltem ki az előadásomban.
Ezzel kapcsolatban hadd említsek meg itt
két olyan előadást, amelyet nemrég, az agrárium jövőjéről tartott konferencián hallottam. Horn Péter akadémikusét, aki széles
ívű elemzés alapján mutatta be a precíziós
mezőgazdaság fontosságát. Mérő László
matematikus professzor – akinek bevallottan nem a mezőgazdaság a szakterülete –

Stratégiai összefogás
a termelés és a kutatás között
A NAIK Halászati Kutatóintézet (HAKI),
és a Magyar Akvakultúra és Halászati
Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) stratégiai együttműködési megállapodást
kötött 2018. május 30-án Szarvason, a
XLII. Halászati Tudományos Tanácskozáson. A most megkötött megállapodáshoz annak felismerése vezette az ágazati szereplőket, hogy a magyar akvakultúra versenyképességének fokozása és
az egészséges hazai haltermékek fogyasztásának ösztönzése csak tudományos alapokra helyezve lehet hatékony.
A HAKI és a MA-HAL közös célja az
együttműködés erősítése, különös tekintettel az ágazati stratégiák megalkotása, a technológiafejlesztés, valamint a környezeti fenntarthatóság te-

Halasi Kovács Béla és Németh István látta el
kézjegyével a dokumentumot
rületére. Az együttműködés kiterjed a
hazai ágazatok közötti kapcsolatok fejlesztésére és az akvakultúra ágazat
nemzetközi versenyképességének erősítésére is. A kiemelt célok közé tartozik az ágazat nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a magyar akvakultúra értékeinek elismertetése.
„Közös célunk a hazai halfogyasztás
növelése, ezért szükségünk van a termelés intenzifikációjára és új technológiák bevezetésére; ebben számítunk a
HAKI segítségére” – hangsúlyozta Németh István, a MA-HAL elnöke.
„Ágazati kutatóintézetként kiemelt
célunk a hazai halgazdálkodás erősítése
a tudomány eszközeivel. A HAKI legújabb kutatási eredményei és nemzetközi kapcsolatrendszere a megfogalmazott stratégiai együttműködés kereteit
felhasználva nyújt ehhez segítséget” –
fogalmazott Halasi-Kovács Béla, a HAKI
igazgatója a megállapodás aláírásakor.
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más megközelítésben, de szintén azt emelte ki, hogy rövid időn belül már nem olyan
típusú munkaerőre lesz szükség, mint ma.
Ez azt is jelenti, hogy egyre nehezebb lesz
kétkezi munkást találni, ezért azok az ágazatok, amelyek nem nélkülözhetik őket,
óriási veszélyben vannak. Emiatt, ha igazi
áttörést szeretnénk az ágazatban, akkor
nélkülözhetetlen olyan technológiák bevezetése, amelyek a tógazdasági termelésben
hatékonyan standardizálhatók, jobban el
lehet mozdulni velük a precíziós gazdálkodás irányába, jobban automatizálhatók. A
tógazdasági akvakultúrát nem lehet kiragadni a természeti környezetből, emiatt
vannak korlátai a precíziós gazdálkodás bevezetésének is. Többek között ezért mondom azt, hogy a tógazdasági haltermelés
fenntarthatósága érdekében ezekre a fenyegetésekre kell jó válaszokat találnunk,
adnunk, miközben meg kell kezdeni az új
akvakultúra-technológiák ágazati szintű
bevezetését.
• Milyen, az ágazatban bevezethető
eredmények állnak a kutató intézet
rendelkezésére, mely technológiákra
gondol?
– Itt egyértelműen a jelenlegi tógazdasági akvakultúra fenntartható intenzifikálását biztosító technológiákra gondolok.
Ide sorolható például a tó a tóban rendszerek bevezetése, amelyek kifejezetten ezt a
célt szolgálhatják. Fontos eredményeink
vannak az intenzív haltermelési technológiák területén, elsősorban a süllő és a folyami harcsa termelésével kapcsolatban. Most
azt látom, hogy e két faj – vagy, ide értve
több rokon fajt is, inkább fajcsoport – mellett a tokfajok akvakultúrás, illetve természetes vízi visszapótlását célzó termelése
jelenthet jó megoldást középtávon a hazai
akvakultúra fejlesztése szempontjából.
• Szóljunk a HAKI-napok programjairól is.
– Az első napon a plenáris szekciót
megelőzően Ugron Ákos Gábor, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket, míg Gyuricza Csaba
NAIK-főigazgató nevében Dragovácz Nikoletta főigazgató-helyettes asszony mondott megnyitó köszöntőt. A két köszöntő
után én számoltam be az intézetben elmúlt egy évben végzett munkáról. A plenáris előadások között először Németh István, a MA-HAL elnöke az akvakultúra ágazat jelenlegi helyzetéről, eredményeiről és
jövőbeli kilátásairól tartott előadást. Ezután Váradi László az európai akvakultúra jövőképét vázolta, amelyben a magyar halgazdálkodás helyét és szerepét is meghatározta. Mindkét előadás gondolatébresztő
volt, és megadták az alaphangot a további
szekcióülések előadásaihoz. Az első napon
három tudományos szekcióban – techno-

Büszkék vagyunk rájuk
Június 29-én, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar diplomaátadó ünnepi kari tanácsülésén, a 200 éves alma mater dékánja, Dr. Szalka Éva okleveles halászati
szakmérnök diplomát nyújtott át öt sikeresen záróvizsgát tett hallgatónak. A felsőfokú szakképzésben végzett hallgatók
– Halwax Istvánné, Hegedűs Róbert, Hun
Milán, Husvéth Béla, Takács Péter – öt
éves képzésben szerzett agrármérnöki,
illetve mesterképzésben akkreditált oklevéllel kezdhették meg tanulmányaikat.
A képzés során halbiológia, genetika,
tógazdasági, és intenzív haltermelés, halkórtan, halfeldolgozás, halászati ökonómia és marketing témakörökben szereztek munkájukhoz szükséges poszt-
graduális szakismereteket. A végzett
szakmérnökök Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál, az Észak-Dunán
túli Vízügyi Igazgatóságnál, a Sport
horgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
Megyei Szövetségénél, a Mosonmagyaróváron működő FUTURA Természettudományi Élményközpontban, valamint a
versenyszférában hasznosítják megszerzett ismereteket. A SZE-MÉK dékánja a
közeljövőben kiírandó pályázat keretében
halgazdálkodás, és akvakultúra területén
dolgozó tanszéki mérnök felvételét tervezi a végzett mérnökök köréből.
DR. SZATHMÁRI LÁSZLÓ
SZE, ny. egyetemi docens

lógiafejlesztés, takarmányozás, természetes vízi halgazdálkodás – folyt a munka,
míg másnap a poszter és a genetika és
halegészségügy szekció ülésezett. A konferencia kerete között tartottunk egy jól sikerült szakember-találkozót is. Végül, de
nem utolsó sorban fontos elmondani azt
is, hogy a HAKI-napok történetében első
alkalommal adtuk át a MA-HAL felajánlásából „A magyar akvakultúra ágazat fejlesztéséért” különdíjat, amelyet a legperspektivikusabb kutatást bemutató előadóként Uros Ljubobratovič, a HAKI munkatársa és csapata, míg a poszter szekcióban
Sellyei Boglárka, az MTA ATK Halkórtan és
parazitológia témacsoportjának kutatója
vett át. Talán nem véletlen, hogy Urosa
Ljubobratovič-ék a süllőszaporítás területén elért új tudományos eredmények elismeréseként, míg Sellyei Boglárkáék a harcsa intenzív termelése során fellépő állategészségügyi problémák megoldása érdekében végzett kutatásokért kapták ezt az elismerést.
• Folytatódik-e HAKI-napok rendezvénysorozat?
– Természetesen igen, és már azt is elárulom, hogy a jövő évben a horgászcélú
természetes vízi halgazdálkodás lesz a kiemelt téma.
H. GY.

Horgászat

A Magyar Horgászat Nagyköveteinek VI. Találkozója és Horgászversenye

N

eves sportolók, horgászvezetők,
politikusok – köztük Áder János
köztársasági elnök – találkoztak
a hagyományos baráti horgászversenyen
a Maty-ér vizén. A mintegy 440 000
hazai horgász számának gyarapításában,
a horgászat, a horgászturizmus és a vízparti környezet megóvásának népszerű-
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Úszós kategória: 1. Szűcs Lajos, 2.
Trokán Péter, 3. Áder János. Legnagyobb hal: Áder János 3070
gramm amur.
Nagykövetek Casting: 1. Besenyei
Péter, 2. Trokán Péter, 3. Áder
János.
Világbajnokok kategóriája: 1. Ifj.
Katus Gyula, 2. Bakó Péter, 3. Erdei
Attila.
Sportvezetők, támogatók: 1.
Varga János, Hajdú-Bihar megye,
2. Kőmives Zoltán, Nógrád megye,
3. Pintér Zoltán, Haldoradó Team.

Fotó: MOHOSZ

Eredmények
Nagykövetek, feeder kategória: 1.
Erdei Zsolt, 2. Straub Dezső, 3. Besenyei Péter.

Világbajnok a magyar
veterán horgászválogatott!

Áder János a nagy fogással
sítésében fontos szerepet vállaló hírességek, a sportág világbajnokai és a területi
horgászvezetők vetélkedtek egymással.
A halfogásban a nagykövetek között
rakós bottal Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke, feederrel Erdei Zsolt ökölvívó-világbajnok volt a legjobb, míg a legnagyobb halat, egy 3070 grammos amurt
Áder János fogta. A jó hangulatú találkozó zárásaként Szűcs Lajos ismertette a
sajtó jelenlévő munkatársaival a Magyar
Horgászkártya bevezetésével összefüggő
terveket, tudnivalókat.

horvátországi Muraszentmárton
közelében június 16–17. között rendezték meg a XI. Veterán Horgász
Világbajnokságot, ahol a 65 éven felüli horgászok vehettek részt. A Czakó János, Jónás
György, Pausits Imre, Varga József, Zsíros
András összetételű magyar válogatott (szövetségi kapitány: Timár Dániel, másodkapitány: Timár Szabolcs) a kétnapos verseny
során végül 18 ponttal, valamint az ennek
megfelelő összesen több, mint ezer darab
hallal és 129 kg-os összteljesítménnyel kiemelkedően, egységes versenyzést felmutatva aranyérmet nyert, az egyéni versenyben Czakó János pedig bronzérmet szerzett. E kategóriában ez a csapatarany Magyarország első világbajnoki aranyérme, s
most olyan nagymúltú horgásznemzeteket
sikerült megelőznie veterán horgászainknak, mint a szintén dobogón végzett olasz
és angol csapat.
Ezzel az eseménnyel egy időben rendezték meg az I. Masters Horgász-világbajnokságot (az egy korosztállyal fiatalabbak, az 55–65 éves horgász sportversenyzők világbajnokságát), valamint a XX.
Mozgás- és Látássérültek Horgász-világbajnokságát. Az előbbi versenyen a magyar csapat a 4., még az MLS VB-n válogatottunk a 9. helyen végezett.
(MOHOSZ)
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Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) választmányának
egyhangú döntése alapján a horgászregisztráció teljesítésével egyidejűleg,
már 2018. szeptember 1-jétől elérhető
lesz a Magyar Horgászkártya, amely 2019.
január 1-jét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papír alapú horgászigazolványt,
majd a kapcsolódó szövetségi elektronikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az adminisztrációt.
A regisztráció és a horgászkártya kiváltása 2018. szeptember 1-jétől opcionális,
2019. január 1-jét követően pedig az egyesületi tagságra kötelezett horgászok esetében a horgászat gyakorlásának, egyben az
egyesületi tagság létesítésének, megújításának, az állami horgászjegy kiváltásának
általános és előzetes feltétele lesz. Az egyszeri, a kártya teljes érvényességi idejére
szóló regisztrációs díj, amely tartalmazza
a QR-kód alapú horgászkártya előállításá-

nak árát és annak postai eljuttatását a
horgászokhoz, 1732 Ft+ÁFA, azaz 2200
Ft. A MOHOSZ a horgászkártya kiváltásából származó bevételeket kizárólag az
elektronikus regisztrációt is biztosító
komplex informatikai rendszer, az Egységes Horgász- és Horgászszervezeti Informatikai Szolgáltató és Támogató Program
(HORINFO) fejlesztésére, a felhőalapú
adatnyilvántartás létrehozására, valamint
a projekt sikeres lebonyolításához szükséges költségek fedezésére, továbbá a horgászok személyi és a horgászszervezetek
szervezeti ösztönzőinek biztosítására
használja fel. A horgászkártya érvényességi ideje, a sikeres regisztráció évének függvényében, 5 vagy 6 év.
Az előrehozott regisztrációt a MOHOSZ azzal is támogatja, hogy a horgászok ösztönzésére a 2018. szeptember 1.
és 2018. december 5. között regisztrálók
körében 15 millió Ft értékben 100 jelentős nyereményt, köztük egy személygépjárművet és egy floridai horgászkirándu-

lást ki fog sorsolni. Ugyancsak szövetségi
döntés született arról, hogy a horgászok
egyszeri fizetési kötelezettséggel kapcsolatos támogatása érdekében a MOHOSZ
2019-ben nem emeli sem az egységes szövetségi hozzájárulás díját, sem az egyesületi tagdíjminimum mértékét, és ismételten nem tesz javaslatot az állami horgászjegy öt éve változatlan díjának emelésére
sem.
A tervek szerint a horgászkártya mögötti nyilvántartás segítségével fokozatosan az összes többi eddigi papíralapú horgászokmány és dokumentum – úgymint
az egységes szövetségi hozzájárulási bélyegek, az állami horgászjegy és területi jegyek – is kiválthatóvá válnak. Legtovább a
papír alapú fogási napló fennmaradása
várható. A Magyar Horgászkártya 2018.
szeptember 1-jétől igényelhető az erre a
célra kialakítandó, többnyelvű online regisztrációs felületen, a www.mohosz.hu/
horgaszkartya oldalon.
A MOHOSZ elnöksége
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A minőségre építik a márkát
A Halker Kft. balatonboglári székhelyű, professzionális élelmiszer nagykereskedő
cég. Nem könnyű az interneten információt beszerezni róluk, mert csak annyit tudhatunk meg a honlapjukról, hogy a Halker Kft. küldetése – magyar tulajdonú, családi vállalkozásként – a balatoni és a dunántúli gasztronómiai, kiskereskedelmi és közüzemi egységek minőségi termékekkel történő teljes körű és minden igényt kielégítő,
professzionális kiszolgálása, mégpedig hangsúlyosan hosszú távon. Az tehát biztos,
hogy a cég igen szerteágazó tevékenységet folytat, ezért Gregorics László ügyvezető
igazgatót, tulajdonost kértük arra, hogy segítsen tisztán látni a cég ügyeiben.
– Volt két „őrült” halas jó barát (Gödry
Zoltán és jómagam), akik a haltanszék
miatt jelentkeztek a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolára. 1990-ben megvalósítottuk régen dédelgetett álmunkat, és
csináltunk egy „halas céget”, a Halker
Kft.-t. Ahogy annak idején elég sokan,
mi is egy garázsból indultunk, és a lakásom alagsorában mindjárt összehoztunk
egy kis halfeldolgozó üzemet is. Nagy élmény volt a halszagban élni…
1997-ben sikerült új telephelyet vásárolnunk. Itt rövid időn belül újra csináltunk egy kis halfeldolgozó üzemet is, melyet többszöri bővítés, átalakítás után
megszüntettünk, mert SAPARD-pályázat
segítségével sikerült egy igazi, korszerű és
nagyobb üzemet építenünk. Ebben már
benne volt egy másik álmunk is, egy halászléüzem.
• Idei hír, hogy ezt a telephelyet
tovább bővítették…
– Valóban, ez is része egy nagy kutatási
projektnek. Az általunk vezetett, az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpontjával, továbbá a szintén kutatásokkal foglalkozó
Seqomics Kft.-vel közös konzorcium az
élelmiszer-hamisítások ellen alkalmazható gyorstesztek kidolgozására és gyakorlati alkalmazására vállalkozott. A módszerek igazán 21. századiak lesznek, mert
genetikai markereket fogunk felhasználni
fajazonosításra, sőt a terveink szerint
kvantitatív mérésekre is. Ennek a módszernek ma a világon csak az elméleti
alapja van meg, a gyakorlatban mi fogjuk
először alkalmazni, ha elég gyorsak tudunk lenni. Ennek a projektnek része az a
laboratórium és hűtőház, ami már áll a telephelyünkön, és csak az utolsó simításokra vár. Párhuzamosan épül a halfeldolgozó üzem bővítése is, mellyel néhány
évre megoldjuk a kapacitáskorlátainkat.
• Szóljunk arról is, hogy a Halker
az egyik alapítója volt a 2003-ban
létrehozott Mirbest-csoportnak.
– Valóban, jó ötlet volt részt venni a
Mirbest-csoport megalapításában, amely
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a magyar élelmiszerpiac egyik legerősebb
beszerzési társulásává vált. De a valóság
túlszárnyalta az alapítói álmokat, mára a
Mirbest Közép-Európai Gasztroinnovációs Klaszter sikeresen akkreditáltatta
magát. A csoport 20 tisztán magyar tulajdonú tagvállalatból állva sikeresen állja a
globális versenyt. Öt termékcsaládot fejlesztettünk ki, közel 200 különböző termékkel, amiket mindösszesen 10 000
tonna mennyiségben gyártunk, illetve
gyártatunk le és értékesítünk. Ez összefogás nélkül nem ment volna.
• Haltermeléssel foglalkoznak-e?
– Nem foglalkozunk. Az eredeti szakmám a haltermelés, amit több, mint tíz
éven keresztül gyakoroltam is. Az utolsó
munkahelyem az Irma-pusztai telep
volt, ahol a cégalapításig, 1990-ig dolgoztam telepvezetőként. Bevallom, én is
kényszervállalkozó voltam, nem tudtam,
hogy mibe vágtam a fejszémet, de úgy
gondoltam, hogy meg fogok élni így is.
Úgy látszik, tanulékony voltam, mert a
társammal mára 450 ember kenyeréről is
tudunk gondoskodni, nem csak a gyerekeinkről.
• Azt olvasom, hogy Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere a
hűtőház átadóünnepségén tartott
beszédében kiemelte, hogy a Halker
Kft. Balatonboglár legnagyobb adózója és foglalkoztatója, amely csaknem 30 éve egy garázsból indult, és
azóta töretlen a fejlődése.
– Jó a kapcsolatunk a város vezetésével. Igyekszünk rászolgálni a támogatásra, a bizalomra. A balatonboglári halászlével a város jó hírét is terjesztjük. Igaz,
hogy a fő tevékenységünk a gasztronómia ellátása, de ezzel az igazi lakossági
márkával ott vagyunk a boltok hűtőpultjaiban is. Ez a termék igazán a mienk,
ennek a minőségéből nem engedünk!
Olyan terméket találtunk ki, amellyel
felépítettük a magunk piacát, és nem
konkurenciát szorítottunk ki. Az évi
2-2,3 millió adag halászlé termék több

Gregorics László: Való igaz, hogy 2 éve én
dobtam be a kavicsot az állóvízbe, én kérdeztem meg a szakmától, vajon lehet-e
halas márkát, védjegyet csinálni
mint a duplája annak az 1 millió adagnak, amit 13 éve becsült a szakma. Gyakorlatilag új piacot teremtettünk.
• Honnan szerzik be a halászléhez
az alapanyagot?
– Ön is tudja, hogy a halászlé alapanyagának jelentős része gyártási melléktermék. A csont, a fej, a farokrész, a hús
leeső nyesedéke az, amiből a halászlé leve
készül. Zömmel hazai termelésű halat
vesszünk, mivel jó kapcsolataink vannak
a hazai haltermelőkkel. De hangsúlyozom, nálunk a minőség az első, nálunk
csak egyszer lehet tévedni.
• Ön több konferencián is tartott
előadást a hal minőségéről, és arról,
hogyan lehet felépíteni egy brandet…
– Való igaz, hogy 2 éve én dobtam be a
kavicsot az állóvízbe, én kérdeztem meg a
szakmától vajon lehet-e halas márkát,
védjegyet csinálni. Ez rögös út, csak a nagyon elszántaknak való! Ha a cégér mögött nincs minőség, akkor az nem lesz
hosszú életű, mert a rossz védjegyét építjük fel. Ezért nincs miről beszélni a márkaépítésben addig, amíg nincs mögötte
minőségbiztosítás, ami garantálja a termék valós értékét, minőségét. Márkát
csak az építsen, aki már az unokáit is elkötelezte a terméke iránt. Hosszú távú
gondolkodásra van szükség, rövid távú elképzelésekkel csak rombolni lehet a márkát, nem építeni.. Rendkívül nagy elkötelezettség szükséges hozzá, olyanok fogjanak brandépítésbe, akik tűzön-vízen át
ragaszkodnak a minőséghez.

Érdekképviselet

A halászati ágazatot is meghívták
a tanácsadó testületbe
Rangos grémiumba hívták meg Németh Istvánt, a Magyar Akvakultúra és Halgazdálkodási Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) elnökét. Igaz,
ezúttal az elnököt a Tógazda Zrt. elnök-vezérigazgatójaként kérték fel,
hogy legyen Nagy István agrárminiszter tanácsadó testületének a tagja, de ez nem jelenti azt, hogy Németh István ne az egész halászati ágazat érdekeit képviselné.

nek az együttműködések. Szó volt olyan
mezőgazdasági stratégiai kérdésekről is,
amelyek kidolgozása az Agrárminisztérium apparátusának a feladata. A miniszter azt kérte a tanácsadóktól, hogy
folyamatosan tájékoztassák azokról a
problémákról, amelyek hatósági fellépést, jogalkotási munkát igényelnek.

T

lászati akvakultúra eredményeiről, de a
MA-HAL elnöke azt sem hallgatta el,
hogy munkaerőhiánnyal küzd az ágazat.
Itt hangzott el az, hogy a minisztérium
vezetése arra törekszik, hogy a közfoglalkoztatásból mintegy 50 ezer embert
szeretnének „átcsábítani” a munka világába. Nagy István miniszter az integrációs tevékenységről is kérte a véleményeket.Ezzel kapcsolatban Németh István elmondta, hogy a halászati ágazatban nagy szükség van az integrátorokra,
mert 270 cég foglalkozik az országban
haltermeléssel, amelyek jelentős hányada nem rendelkezik halkeltetővel, szállítóeszközökkel stb. Az integrációban jó
értelemben vett egymásra utaltság alakul ki a különböző üzemméretek között,
és természetesen piaci alapon működ-

• Hogyan lehet a hal minőségét
biztosítani? Erről régen folynak
szakmai viták…
– Először is megkóstoljuk, mert az íz a
lényeg! Az ízanyagok, a beltartalom azon-

ban mérhetők, paraméterezhetők, sőt beállíthatók! Mi most építjük fel azt a bázist, ahol a laboratórium, az eszközök és a
tudás is meglesz ahhoz, hogy a beérkező
alapanyagot a feldolgozás előtt bevizsgál-

Fotók: Hajtun György

anácsadó testület a korábbi miniszter mellett is működött, de az
új grémium két új taggal bővült,
mondta Németh István, aki mellett Apáti
István, a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
elnöke is helyet kapott a grémiumban. A
13 testületi tag egy-egy agrárágazat
jeles képviselője, így a halászati ágazatot
is nagy megtiszteltetés érte. A megbízóleveleket június 7-én adták át, és 2018tól 2022-ig szólnak.
Az akvakultúra, a halászat ugyan kis
ágazatnak számít, de népegészségügyi
és gasztrokulturális szempontból sokkal
nagyobb a jelentősége. A magyar halászati ágazat nemcsak egészséges élelmiszerrel látja el az ország lakosságát – legalábbis a hazai haltermelés az alacsony
hazai halfogyasztást egyre változatosabb halfajokkal elégíti ki –, hanem a
népes horgásztábor számára is biztosítja a hazai természetes vizek hallal történő benépesítését. Az alakuló ülésen
Nagy István miniszter arra kérte tanácsadóit, hogy tájékoztassák őt az adott
szakágazat helyzetéről, eredményeiről, s
azokról a gondokról, problémákról is,
amelyek a gazdálkodást, a fejlődést nehezítik.
Ennek keretében Németh István elmondta, hogy a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (MAHOP) meghatározott határidők jelentősen csúsznak. A miniszter megígérte, hogy tájékozódni fog az okokról. A vízdíjak kérdéséről is tájékoztatót kapott Nagy István,
miként az öntözővíz, a halastavak feltöltéséhez szükséges vízkészletek állapotáról is. Emellett sok szó esett a hazai ha-

Nagy István agrárminiszter tanácsadó testületének tagja lett Németh István
Németh István végül elmondta, hogy a
minisztériummal az elmúlt másfél évben
szoros kapcsolat alakult ki, elsősorban
azért, mert létrejött a szakmaközi szervezet, amelyet a minisztérium elismert. Az
elnök számára megnyugtató, hogy a figyelem az új agrárkormányzat részéről
sem lankad, és az együttműködés – ami
az Agrárminisztériummal várhatóan hamarosan megkötendő stratégiai megállapodásban is rögzítve lesz – tovább erősödik. A testületnek egyébként nincs szoros
ülésezési terve, a miniszter szükség szerint veszi igénybe a tanácsadókat és kéri
ki egy-egy témakörben a véleményüket.
Így akár naprakész, pontos információk is
eljutnak a döntéshozókhoz, így a megoldások is gyorsabban megszülethetnek.
(H-N)
juk. Ezzel a fejlesztéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy a minőségi versenyben
mi legyünk a legjobbak. Nem követni
akarjuk a trendet, hanem csinálni!
H. GY.
5

Gazdaság

Új brand a Tokaji Hal
Tokaj-hegy lábánál bukkanhatunk rá a tokaji Kovács-tóra, amely ma már népszerű horgászparadicsom. A 2005 óta üzemelő tórendszer vonzerejét a táj szépsége, a történelmi város közelsége, a világhírű tokaji bor, a rendezett környezet
és a kiváló halfauna együttesen képviselik. A horgásztatás mellett haltermeléssel, halszállítással, bérhalászattal és tókezeléssel is foglalkoznak.

S

ziráki Bencével, a MA-HAL ügyvezető
igazgatójával jöttünk látogatóba Kovács Miklóshoz. Már az érkezéskor
minket fogadó látvány miatt is érdemes volt
ide jönni, mert kulturált, rendezett park,
újonnan épített horgászbolt, benne kávézó
várja a látogatókat. Aztán a tóparti faházak
is barátságos, kényelmes környezetet biztosítanak a horgászoknak, és akár a családtagoknak is. Azt is mondhatjuk, hogy a természeti környezethez jól alkalmazkodó
mesterséges környezetet építettek ki. Kovács Miklós olyan családba született Tiszavasváron, ahol az édesanya gyakran tett halételt a családi asztalra. Az édesapa, id. Kovács Miklós jó egészségnek örvend ma is, de
közel a nyolcvanadik életévéhez, már nem
dolgozik, átadta a cégben a fiának, a feleségének, és az unokáknak a stafétabotot.
• Igazgató úr, inkább az építési
munkákra szakosodott a cégük. Hogyan kerültek kapcsolatba a halászattal?
– Bár a cégünk 1991 óta foglalkozik építési, tervezési munkákkal, mindig vonzott
bennünket a haltermelés. Több halastó,
horgásztó tervezésében is közreműködtünk a régióban, melyek java részét a cégünk építette meg. Így volt ez a Tiszanagyfalu határában elterülő halastórendszerrel
is. Mára 15 tóból álló nevelő- és tározótavainkat is saját gépparkkal tettük termelésre
alkalmasabbá. A nagyobb tórendszer Tokajban található, 3 termelő- és 6 tárolótó pedig
Tiszanagyfaluban.
• Ha jól tudom, az elmúlt években
messze került a szakmától.
– Igen, 2007-ben úgy láttam, hogy a cégünk nem a folyamatos fejlődés irányában
halad. A cégvezetésben meghasonlások történtek az édesapámmal, így amellett döntöttem, hogy új területen próbálok elindulni. Felvettem a kapcsolatot egy neves
dél-koreai céggel, amelyik gerincbetegségek
kezelésével foglalkozik.
• Nem gondolja, hogy egy kicsit
kieső terület volt ez az építéshez és a
halászathoz képest?
– Mindenképpen az volt. De kihívásként
kezeltem, és a családom is nagyon támogatott. Három évvel később már a magyarországi regionális igazgatója voltam a cégnek,
melynek akkorra 40 központja működött
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Kovács Miklós: a mélyépítést már nem
folytatjuk hosszú távon, inkább a halászat felé szeretnék orientálódni.
az országban. Sokat kellett utazgatni európai országokba, sőt Dél-Koreába is meghívtak, ahol elnöki kitüntetést kaptam. Ezen
felbuzdulva 2011-ben kiadtam egy 220 oldalas könyvet a gerincbetegségek okairól és
kezelésükről, ami több mint 10 000 példányban talált gazdára, és olyan kiváló
tudós is a nevét adta hozzá, mint Eva Klein
svéd sejtbiológus, aki az orvosi Nobel-díj-bizottság tagja volt több éven át.
• Elég szép karrier állt Ön előtt,
mégis visszajött a céghez 2015-ben. Mi
volt ennek az oka?
– Elsődleges oka az volt, hogy az apám
által vezetett cég egyre nagyobb problémákkal nézett szembe, melyeket nem orvosoltak. Aztán azt láttam, hogy a két fiam egyre
inkább a halas szakma felé vonzódik. Nem
szerettem volna, ha a család tulajdonában
lévő két halastórendszer veszélybe kerül.
Így, bár az utolsó pillanatban, de sikerült
helyre billenteni a likviditást. 2017. december 31-éig minden építőipari gépet értékesítettünk, minden dolgozó új munkahelyet
talált, és kifizettünk minden tartozást.
• A cégük komoly átalakuláson megy
át ebben az évben. Mit terveznek a jövőben?
– Mivel a munkagépeket eladtuk és a
szakembereink már máshol dolgoznak, így
a mélyépítést már nem folytatjuk hosszú
távon, inkább a halászat felé szeretnék orientálódni. Itt két területet működtetünk. A
egyik a horgásztatás. A négy különböző
tóegység közül mindenki megtalálja a neki
valót. Van napijegyes tavunk, melyen elvihető halakra lehet „vadászni”. Van féderes

tavunk, 16 horgászhellyel, van nomád tavunk nagytestű halakkal, és ami a tokaji
Kovács-tó nevét megalapozta, a Faházas-tó. Itt ma már szinte napi rendszerességgel kerülnek szákba 20 kilogrammos és
afeletti pontyok. Vendégeinknek kényelmes faházzal, klímával, wifivel, TV-vel,
stéggel, csónakkal, bográcsozóhellyel felszerelve állunk rendelkezésére.
• Igen jól felszerelt horgászbolt és
kávézó is van a területen. Sok jó ötletet látok megvalósulni. Mit hoz a jövő?
– Ezt az egész rendszert a fiam, Dávid
építette fel. Bejárta a környező horgásztavakat, és minden jó ötletet megbeszéltünk,
majd amit lehetett, megvalósítottuk. Ezáltal az elmúlt 5 évben megtízszereződött a
horgásztó forgalma. A további tervünk elsősorban a meglévő állapot stabilizálása,
amiben nagyon nagy segítség Péter fiam,
aki kezdi átvállalni a bátyja feladatait, és
természetesen a kiváló munkatársak. Feltételezem, hogy hamarosan elmozdulunk a
gasztronómia és a szálláshelyek irányába.
De ez még a jövő zenéje.
• Említette, hogy megvásárolta a
TOKAJI név használati jogát. Mi ezzel
a céljuk?
– Ezt elsősorban a haltermelés miatt láttuk szükségesnek. A tavaink közvetlenül a
Tiszából kapják a vizet. Mi nem ismerünk
„vízhiányos időszakot”, és a halaink íze sem
pocsolyás. Mivel „élő vizet” szivattyúzunk a
tavakba, így a halak természetes környezete hasonlít a folyami halakéhoz. Izmosak,
mozgékonyak, de sohasem elhízottak. A takarmányozás és a folyamatos vízoxigénszint-ellenőrzés kiváló minőségű halhúst eredményez. A Tokaji Hal branddel is
szeretnénk hozzájárulni a Minőségi Magyar Halhoz.
• Öt tehergépkocsiból álló szállítókapacitással rendelkeznek. Foglalkoznak bérfuvarozással is?
– Elsősorban saját célra kezdtünk az elmúlt években új gépkocsikat vásárolni. De a
bővülő gépkocsipark lehetőséget ad arra is,
hogy kiszolgáljunk másokat halszállítás
terén. Egyszerre akár 12 kád halat is képesek vagyunk megmozgatni, természetesen
kedvezőbb feltételekkel, mint a nagy kamionok.
• Dávid fiával nem tudtunk találkozni, mert egy távolabbi tórendszer kezelésére hívták el. Miről is van szó?
– A halak fejlődésének alapja többek között az, hogy folyamatosan vegyék magukhoz a táplálékot. Sajnos ezt rengeteg minden befolyásolhatja negatívan. Szakmaközi
beszélgetéseken azt értettük meg, hogy el-

Európai Unió

sősorban a pontyok táplálékfelvevő helyén
– tehát legtöbbször a tófenéken – elegendő
oxigénnek kell lennie ahhoz, hogy jó étvággyal falatozzanak. Amikor elkezdtük
mérni a tófenék oxigénszintjét, gyakran siralmas eredményeket láttunk. Ezért megvásároltunk egy technológiát, amely rövid
idő alatt növeli a tófenék oxigénszintjét, ezáltal a halak étvágyát és életkedvét. Tudom,
hogy erre több módszer is létezik, de ez egy
jól működő, azonnali eredményt produkáló
és költségkímélő rendszer.
• A területet körbejárva a tiszanagyfalui majorban juhokat láttunk.
Juhtartással is foglalkoznak?
– Amikor birtokba vettük a tavakat, sok
gondunk volt a gaz kaszálásával. Ekkor úgy
döntöttünk, hogy „biológiai fűnyíróra” állunk át, így vásároltunk 50 juhot. 2015-ben
találkoztam egy juhásszal, Győrfi Jánossal,
aki nagyon szerette az állatokat és kiválóan
értett hozzájuk. Felajánlottam neki, hogy
költözzön ki a tanyánkra, és együtt valósítsuk meg az álmát. Ma 450 anyajuhból áll az
állomány, és évente 500-on felüli kisbárány
bizonyítja a képességét.
• A minőségi hal előállítása ebben
a tógazdaságban is központi kérdés.
A vevő körük már kialakult, és a

MOHOSZ különleges jogállású tagjaként szoros a kapcsolatuk a környező
horgászegyesületekkel. Változtatnak-e a termelési szerkezeten?
– Minden bizonnyal, ha megfogalmazódnak az új igények a horgászok részéről,
akkor mi is több halfaj termelését szorgalmazzuk. Persze, a gazdaságosság határain
belül. Nagyon hálás vagyok a MA-HAL és a
MOHOSZ vezetőségének, akik egy fiatalos,
temperamentumos, a mai kor igényeinek
megfelelő menedzsmentet állítottak fel. Jó
érzésekkel csatlakozunk ehhez az irányzathoz, és bízunk abban, hogy a jövőben mi is
hozzáadhatunk valamit a kiváló magyar
haltermékek előállításához. Nagyon sokat
szeretnénk konzultálni azokkal a szakemberekkel, akik kiváló tudásra és tapasztalatra tettek szert az elmúlt évtizedekben, és
előre köszönöm a jó hozzáállásukat. Azt
látom, hogy jó irányba mennek a dolgok
mind a két szakmaközi szervezetnél, mert a
piacgazdaság törvényeihez igazodva szervezik és végzik a munkát. Fontos, hogy a két
szervezet között kiváló az együttműködés.
Mi nem a halas szakmából jöttünk, így számunkra fontosak azok az információk,
amelyeket a MA-HAL-tól ma már rendszeresen megkapunk. Hozzáteszem, hogy a

tagságnak is hozzá kell járulnia a szakmaközi szervezet munkájához azzal, hogy saját
tapasztalataikat, információikat, problémái
kat közlik az ügyvezetéssel. S a kritika is belefér a párbeszédbe, mert így tudunk javítani a munkán, és közösen előre haladni.
***
Az együttműködés jó példája, hogy Kovács
Miklós felvállalta a jövő évi halászbál szervezését, így az immár hagyományos februári rendezvénynek Tokaj adhat otthont. Ez
jelzi azt is, hogy a cégvezető hosszú távon
gondolkodik a haltermelésben, és komoly
fejlesztési tervekkel, jól kialakított szervezeti, működési rendszerrel kívánja felfuttatni a céget. Terveik között szerepel, hogy
a horgásztó melletti négyhektáros területen olyan apartmanokat építenek, ahol a
horgászok a családtagokkal együtt még kényelmesebben hódolhatnak hobbijuknak.
Tokaj persze, nem csak a hal miatt érdekes,
az ország egyik legfontosabb turisztikai
vonzáskörzete is itt található, ahol a halételek tovább gazdagíthatják a gasztronómiai
választékot.
Vannak alkotó emberek, akik a környezetüket pozitívan alakítják, befolyásolják.
Kovács Miklós közéjük tartozik.
H. GY.

Az EU végre elismeri az édesvízi haltenyésztést
„A most megszavazott jelentésben az Európai Parlament az édesvízi haltenyésztést méltatja, mely jelentősen hozzájárul az európai polgárok élelmiszerellátásához, s jelentős környezeti szolgáltatásokat biztosít. Ezért az Európai Uniónak megfelelően finanszíroznia kell az édesvízi ágazatot. Közös
sikerünk, hogy a parlamenti állásfoglalás kifejezetten kéri az akvakultúrára
szánt uniós fejlesztési pénzek egyötödének édesvízi haltenyésztésre fordítását” – jelentette be Erdős Norbert fideszes EP-képviselő a plenáris szavazást
követően Strasbourgban. A politikus hozzátette: „Első alkalommal mondja ki
egy uniós dokumentum, hogy az édesvízi akvakultúrára a tengeri akvakultúrától teljesen eltérő környezeti fenntarthatósági normákat kell alkotni. Ez a
magyar haltenyésztők egyik régóta hangoztatott kérése”.

„A

magyar vidék érdeke, hogy az
édesvízi haltenyésztést segítő
uniós források a jövőbeni halászati költségvetés 4 százalékos apadása ellenére növekedjenek. Az akvakultúra üzemek elsősorban a ritkán lakott aprófalvas,
tanyás térségekben bírnak jelentős munkahelyteremtő, és népesség-megtartó képességgel. Amellett, hogy növelik a turizmust, egészséges élelmiszert állítanak elő,
sőt ökoszisztéma-szolgáltatásokat is nyújtanak ezeken a területeken. „Sikerült
meggyőznöm a képviselőtársakat, hogy az
uniós akvakultúra ágazatra a jelenlegi

1280 millió euró helyett körülbelül másfélszer magasabb költségvetésre lenne szükség, s az édesvízi ágazat ennek egyötödét
kapja meg, hiszen a teljesítménye is az ös�szeurópai ágazat 20 százalékát teszi ki” –
jelentette ki Erdős Norbert.
A képviselő az akvakultúra-beruházási
támogatások kapcsán elérte, hogy a beruházási kedv fellendítése, és a haltenyésztők szükséges megsegítése érdekében az
Európai Parlament állásfoglalásában kérje
az édesvízi akvakultúrába történő beruházások támogatási intenzitásának 75 százalékra történő megemelését, melyet a 2020

utáni halászati politikában lehetne bevezetni. „Egyetértek az egyablakos ügyintézési rendszernek a halászati és akvakultúra ágazatban történő bevezetésével. A halászok és a haltenyésztők életét jelentősen
megkönnyítené, ha a releváns okmányokat egyetlen, valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságnak kellene bemutatni.
Erre kell törekednünk Magyarországon is”
– hangsúlyozta Erdős Norbert.
Az EP jelentése a jövőre nézve is fontosnak tartja az akvakultúrához kapcsolódó
kutatás-fejlesztési, és innovációs tevékenység fokozott uniós támogatását, különös tekintettel a gazdasági fenntarthatóságot és a nemzetközi versenyképességet
érintő területekre. Erdős Norbert hangsúlyozta: a valóságban az édesvízi akvakultúra több mindenben különbözik a tengeri
akvakultúrától, mint hasonlít rá, hiszen
ebben az ágazatban az állománymegőrzés,
a takarmányozás vagy a szaporodás teljesen más gyakorlatot igényel. „Kifejezetten
örülök, hogy az EP külön fejezetben kívánja szerepeltetni az édesvízi akvakultúrát az
uniós halászati politikán belül. Egyedi és
eltérő szabályokat kellene meghatározni a
tengeri és az édesvízi ágazatra, mely különösen a környezeti fenntarthatóság területén indokolt”.
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Szövetségi élet

Stabil vagyoni-pénzügyi helyzet

M

olnár Pál a haltermeléssel kapcsolatos eredményeket ismertette a beszámolója elején. Az elnök
elmondta, hogy a ráckevei halkeltetőben
az idén is jó eredményeket értek el. A tavaszi ponty telepítését március, április
hóban végrehajtották, kitelepítettek
49 536 kg kétnyaras – döntő részében horogérett – pikkelyes pontyot (tavaszi terv
50 000 kg). A ráckevei keltetőből kitelepítettek 700 000 zsenge csukát és 2 200 000
db zsenge süllőivadékot. Az elnök külön
is szólt a tavak karbantartási munkáiról,
amelyek összességében 15 millió forintba
kerültek. A 2016-ban elkezdett tókarban-

Uniós oltalom

Az Agrárminisztérium eredetvédelmi
főosztálya a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény 116/A. § (10) bekezdése alapján
2018. május végén tájékoztatta a „Balatoni hal” földrajzi jelzés bejegyzését kérelmező Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, hogy 2018. május 25-én
hivatalosan benyújtásra került az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az uniós oltalom elnyerésére
készített termékleírása. Tekintettel
arra, hogy ezt a dokumentumot a Bizottság befogadta, a 1151/2012/EU
rendelet 9. cikke első albekezdés alapján átmeneti oltalom keletkezett, melynek kezdőnapja 2018. május 25-e. A
Sáfrány Pisztrángtenyészet és Halfüstölde Bt. „Szilvásváradi pisztráng” bejegyzése iránti kérelmét szintén befogadta a Bizottság, így 2018. június 4-e
óta e termék is átmeneti uniós oltalom
alatt van. Előzőek alapján a szóban
forgó gazdálkodók a Bizottsághoz benyújtott termékleírásban meghatározott termékek esetében átmeneti oltalomban részesülő földrajzi árujelző
használatára jogosultak.A „Balatoni
hal” és a „Szilvásváradi pisztráng” termékleírása a https://eredetvedelem.
kormany.hu/foldrajzi-arujelzok oldalon
megtekinthető. Érdeklődő haltermelők,
termelői közösségek ugyanitt tájékozódhatnak az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Programja nyújtotta előnyökről és a földrajzi árujelzők megszerzésének lehetőségeiről.
JUHÁSZ PÉTER – UDVARI ZSOLT
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tartási munkákhoz hasonlóan 2017 tavasza után 2018-ban is folytatódnak a kotrási munkák. A Makádi-tavak mellett a
szigetbecsei telep helyreállítását is betervezték. A földmunkákon kívül kicserélték
a vízellátást biztosító szivattyúkat is. Makádon a gravitációs rendszer vákuumszivattyúját szintén újra, nagyobb kapacitásúra cserélték.
A szövetség halőrzési tevékenységével
az elnökség kiemelten foglalkozott. Határozatba foglalták, hogy 2018. évben a
halőrök minimálbére bruttó 200 000 Ft,
minden halászati őrnek meg kell kapnia a
minimum 10 százalékos béremelést, valamint felhatalmazták az ügyvezető igazgatót, hogy az így keletkezett feszültségeket
többletbéremeléssel oldja fel. A halőri csoport minimumlétszáma 13 fő, az elmúlt
időszakban két új halőrt vettek fel. Minden halőrnek szolgálati kishajóvezetői jogosítvánnyal kell rendelkeznie, melynek
megszerzését – tanulmányi szerződés
alapján – a szövetség finanszírozza. Az
eszközellátást tovább kívánják fejleszteni.
A MOHOSZ támogatásával az RDHSZ-t
megillető második Toyota Hilux terepjáró
közbeszerzés alatt van, várhatóan szeptember hóban megkapják. További 1 db
Toyota Hilux terepjárót, valamint 4 db Suzuki terepjáró motorkerékpárt igényeltek.
A szövetség vagyoni-pénzügyi helyzete
változatlanul stabil, a jó eredményekhez
hozzájárult, hogy az előző évek katasztrofális áradásai megkímélték őket, így csak a
vízhiánnyal és a rossz vízminőséggel kellett megküzdeniük. A szövetség felügyelőbizottsága a mérlegbeszámolókat elfogadásra javasolta, azzal, hogy a szövetség
ügyvezetése gondos gazda szemlélettel
végzi munkáját. A küldöttgyűlés egyhangú szavazással fogadta el az elnök szövetségi gazdálkodással kapcsolatos beszámolóját. Az elnök kitért a bizottságok, a szakbizottságok munkájára, s a jegyforgalmazással kapcsolatos kérdésekre is.
Molnár Pál a környezetvédelmi helyzettel kapcsolatban kiemelte, hogy a szövetség felelősséggel látja el alapszabálya
szerinti vállalását, mely szerint fokozottan odafigyel a rábízott vízterület ökológi-

Fotó: Hajtun György

Eredményes évet zárt a Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség (RDHSZ), derült
ki a szervezet május 12-ei, az elmúlt évi költségvetést elfogadó, az idei évre szóló
tervet jóváhagyó küldöttgyűlésén. Molnár Pál, a szövetség elnöke azonban nem
csak az eredményekről adott számot, hanem beszámolt azokról a problémákról
is, amelyek évek, évtizedek óta gondot okoznak a Ráckevei-Duna-ág halgazdálkodásában.

Molnár Pál az elnöki beszámolóját tartja
ai állapotára, és lehetőségeihez mérten
óvja és javítani próbálja a vízterület környezetvédelmi állapotát. A Ráckevei-Duna-ág és mellékvizeinek állapotáról készült jelentéseket folyamatosan eljuttatják a térség településeinek polgármesterei
hez, országgyűlési képviselőihez, valamint valamennyi érintett minisztériumhoz és hivatalhoz. Kiemelt gondot fordítanak arra, hogy az időnként tragikusan alacsony vízszint és a rendkívül rossz vízminőség valós állapotait ismertessék.
A szövetség kiemelt figyelmet fordít
egyesületei működésére. Nem egyszerű
feladat az egyesületek működéséhez szükséges források biztosítása, valamint a
gyorsan változó törvényi háttérnek való
megfelelés. A MOHOSZ a jövőben kiemelten elvárja a közösségi tevékenységet, a
horgászturizmus szolgálatát, s ennek érdekében az RDHSZ segíti egyesületei felkészülését, valamint felvállalta elnöki kollégiumok szervezését, ahol az elnökök
megvitathatják gondjaikat és javaslataikat.
Az elnök végül szólt nemzetközi kapcsolataikról is, amelyek közül a lengyel
kapcsolat erősödött meg. Immár 10 éves a
Lengyel Országos Horgász Szövetséggel és
10 területi szövetségével létrehozott
együttműködésük. A gyermektáborok
közös szervezése is hozzájárult a kapcsolat
elmélyítéséhez. Úgy tervezik, hogy valamennyi lengyel partnerszövetséget meghívják, és egy közös bemutatkozó konferencián megújítják az együttműködési
szerződéseket. A küldöttgyűlésen a megüresedett helyekre új tisztségviselőket választottak, és kitüntetéseket is átadtak.
H. GY.

