Sikert aratott a „Kapj rá!”
stand

Jelentősen nőtt a Balaton
rekreációs szerepe

Új halőri gépjárműveket
adtak át

Csaknem 85 ezren látogattak ki a 79.
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra, amelyen négy
napon keresztül mutatták be a magyar
agrárium és élelmiszergazdaság legjavát a
HUNGEXPO területén. Az idei rendezvény
fókuszában az élelmiszeripar állt.

Megerősítik a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. tevékenységét további 1300
hektár tógazdasággal, ennek köszönhetően
a társaság magasabb szinten, hatékonyabban tudja ellátni halgazdálkodási feladatait,
jelentette be Nagy István agrárminiszter
egy szeptemberi sajtótájékoztatón.

Új időszámítás kezdődött 2016. január
elsején a magyar sporthorgászatban:
ekkor szűnt meg a kereskedelmi halászat
a természetes vizeken, egyben 2030-ig a
jelentősen átalakult, új feladatokkal megbízott Magyar Országos Horgász Szövetség
lett a legtöbb vízterület haszonbérlője.

A Magyar
Mezőgazdaság
melléklete
XX. évfolyam
2019. november
Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György
Ez a lapszám az Agrárminisztérium és a MOHOSZ támogatásával készült.

Folytatódik a stratégiai partnerség
Az Agrárminisztérium és a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet október 7-én megújította stratégiai együttműködési megállapodását. A Herman Ottó Intézetben rendezett ünnepségen Németh István, a MA-HAL elnöke képviselte szervezetünket. A stratégiai partnerség
célja a MA-HAL és az Agrárminisztérium szorosabb együttműködése a
jogszabályok és a jogszabályokat megalapozó koncepciók előkészítésében,
valamint az elfogadott jogszabályok hatásainak értékelése (jogszabályok
utólagos véleményezése) annak érdekében, hogy javuljanak a halászatot
szabályozó jogszabályok.

gyar mezőgazdaság további fejlődése érdekében.
Az ünnepségen átadott megállapodások közös céljainkat hordozzák, mert
mindnyájan arra törekszünk, hogy a magyar agrárium mindenkinek vonzó és biztonságos jövőképet jelentsen, jelentette ki
Farkas Sándor. Az agrárágazatok fejlesztésével bárki lehetőséget kaphat képességeinek kibontakoztatására, és csak a munkaerőt vonzó, azt megtartani képes mezőgazdaság alapozhatja meg hazánk hosszú
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jabb mérföldkőhöz érkeztünk. A
kormány és a gazdák közös erőfeszítéseinek eredményeként a magyar mezőgazdaságban 2010 után olyan
kedvező folyamatok indultak el, amelyek
hatására az ágazat erősödik, mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, a szaktárca és partnerei között létrejött stratégiai és együttműködési megállapodások ünnepélyes átadásán.
Kiemelte, hogy a magyar mezőgazdaság
növekedése 2010–2018 között folyó és
változatlan áron egyaránt megelőzte az
Európai Unió többi tagállamában mértet.
A magyar mezőgazdasági kibocsátás
2018-ban meghaladta a 2720 milliárd forintot, és 8 év alatt folyó áron 61 százalékkal, változatlan áron számolva 32 százalékkal bővült. Ez a példátlan fejlődés
egyben azt is bizonyítja, hogy egyetlen
gazdasági ágazat sem lehet sikeres a társadalom széles körű támogatása nélkül,
tette hozzá a miniszterhelyettes.
Mi az elmúlt lassan kilenc évben megdolgoztunk ezért a sikerért, mert a minisztérium olyan partnerségi kapcsolatokkal
rendelkezik, amelyek nemcsak gazdagították és gazdagítják a magyar agráriumot, de
hozzájárultak az Agrárminisztérium és a
magyar agrártársadalom közötti kölcsönös bizalom megalapozásához és fenntartásához, hangsúlyozta Farkas Sándor.
Ezért hozták 2014-ben azt a döntést, hogy

Németh István elnök (középen) Farkas Sándor miniszterhelyettestől (balra), és Zambo
Péter államtitkártól vette át a stratégiai megállapodást
a 2010 után hatályukat vesztett szerződéseket megújítják, újragondolják, és a már
működő partnerségi kapcsolatoknak új,
hivatalos formát adnak. Ez azt jelenti,
hogy az agrárágazatokat érintő jogszabályok előkészítésétől az átfogó programok
és stratégiai dokumentumok megalkotásán túl is rendszeres konzultációt és egyeztetéseket szerveznek partnereikkel a ma-

távú gazdasági fejlődését. Magyarország
sikerének záloga a vidék megerősödése. Ez
csak akkor lehetséges, ha egyre többen választják az agrárképzéseket. Elkerülhetetlen a generációváltás, és ebben a folyamatban szükség van a tanulók és a pályakezdők erejére és tudására. Az agrárképzések
keretében elsajátítható ismeretek a vidék
megtartó erejét szolgálják, csak így bizto- ►
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► sítható a jövő generációinak helyben való
boldogulása. A magas szintű szakképzés
nemcsak a mezőgazdaság, hanem Magyarország jövője szempontjából is meghatározó, fogalmazott Farkas Sándor.
Mint mondta, olyan szakképzésre van
szükség, amely képes választ adni a társadalmi és gazdasági kihívásokra, és amelynek legfontosabb kompetenciája – a teljesítmény mellett – a versenyképes tudás.
Olyan intézményrendszerben gondolkodunk, amely képes ösztönözni az intézmények és vállalkozások kutatási-fejlesztési
tevékenységét, és amely támogatja az innovációt.

A megállapodások révén erősödik a
magyar vidék, hangoztatta Farkas Sándor miniszterhelyettes, a kormány pedig
a partnerek elkötelezett támogatása nélkül nem lenne képes elérni a céljait.
Ebben elkötelezett az agrártárca is,
ezért 2018–2022 közötti ciklusra már
kötöttek két stratégiai megállapodást: a
Magyar Országos Horgász Szövetséggel,
amelyet közfeladatok ellátásával is megbíztak, valamint az Országos Méhészeti
Egyesülettel. A mostani ünnepségen 88
stratégiai partnerségi megállapodást és
30 együttműködési megállapodást
adtak át.

A tárca vezetése hisz a partnerségben,
mert a közösen elért céloknak és sikereknek
a szó legnemesebb értelmében jövőformáló
hatása van. E megállapodások révén is erősödik a magyar vidék, ami nemzeti összetartozásunk minden jelképét hordozza. Az
elmúlt ezer esztendőben a magyar nemzet
mindig is a vidék erejére támaszkodott, és a
hozzá kapcsolódó gazdálkodó hagyományainkból, természeti kincseinkből tudott erőt
meríteni minden sorscsapást követően. „Mi
azért dolgozunk, hogy a magyar vidék megmaradása reményt adhasson a jövőnek” –
mondta végezetül a miniszterhelyettes.
AM
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z agrárinnováció, az agrárdigitalizáció, és az élelmiszeripar legújabb vívmányainak bemutatása
mellett a generációváltás volt a 79.
OMÉK fő témája. A HUNGEXPO átépítése miatt idén kisebb területen, viszont
jóval fókuszáltabban rendezték meg a kiállítást: a szakmát most először nem
csak agráripari kis- és középvállalkozások, őstermelők, kistermelők és családi
gazdálkodó képviselték, hanem az innovációban és hozzáadott érték teremtésében az élen járó nagyvállalatok is. A látogatókat a hagyományos vásári attrakciók
– őshonosudvar, állatsimogató, gyermekelőadások – mellett a tizenéves korosztályt megcélzó élménygazdasággal,
nagyszabású esti koncertekkel és minőségi étel- és italkínálatot felvonultató
gasztropasszázzsal várták. A látogatók
olyan különlegességeket kóstolhattak és
vásárolhattak meg a 79. OMÉK-on, mint
az emuszalámi, hidegen sajtolt magolajok, vagy magyar fejlesztésű, „mindenmentes” készételek.
A 79. OMÉK záróeseményén Ondré
Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője köszöntötte az OMÉK 64 külföldi kiállítóját, és azt a 180 kiállítót,
akik a Kárpát-medencéből hozták el bemutatni termékeik legjavát. „Az ő közreműködésükkel az OMÉK igazán nemzetközivé, régiójában kiemelkedően rangos
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kiállítássá vállhatott, ahol nem csupán a
kínálat bemutatása, az üzletkötés is fókuszba került” – fogalmazott. Ondré
Péter. Beszélt arról is: „Az OMÉK első
napja, a szakmai nap ismét olyan hozzáadott értéket teremtett, amiről a jövőben sem mondunk majd le.”
Nagy István agrárminiszter záróbeszédében a magyar és a határon túli gazdák szakértelmét és elhivatottságát méltatta: „A magyar agrárium sikerének a
záloga a gazdák szíve és lelke, amely áthatja munkájukat. Ezt látjuk a földjeiken
és gazdaságaikban, ezt érezzük és éreztük itt is, felsorakoztatott portékáikban.
Ebben van az a többlet, a szív és a lélek,
amellyel mi magyarok más országok felé
fordulunk, és partnerekre találunk. Különös tekintettel gondolok itt a Marokkói Királyságra, akit idén díszvendégként köszönthettünk.” A miniszter hozzátette: még ez a nagyszabású rendezvény sem biztosított elég időt az agrárium sikereinek bemutatására, maradt
még bemutatni való.
A siker részese volt a „Kapj rá!” stand
is, amelynek 20 ezer literes óriásakváriuma ismét vonzotta a látogatókat. Az A
pavilonban berendezett standon minden
nap látványfőzéssel népszerűsítették a
halfogyasztást. A látogatók ingyen kóstolhattak pontyból készült halchipset,
amit fokhagymás-tejfölöd mártással kí-
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Csaknem 85 ezren látogattak ki a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra, amelyen négy napon keresztül mutatták be
a magyar agrárium és élelmiszergazdaság legjavát a HUNGEXPO területén. Az idei rendezvény fókuszában az élelmiszeripar állt, és szervezői,
az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum szerint a kiállítás
mind a szakma, mind a közönség visszajelzése szerint sikeres volt. A vásárra tizenöt országból érkeztek látogatók.

Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója, a MA-HAL szóvivője az
OMÉK egész ideje alatt a „Kapj rá!” standon várta az érdeklődőket
náltak, de gyorsan elfogyott a baconbe
göngyölt pisztrángfilé zöldségkörettel, a
korhely halászlé halgombóccal, az ínyenc
pontyfilé grillzöldséggel is. Csesznegi István, az Aranyponty Zrt. mesterszakácsa
bizonyította, hogy a különféle itthon
termelt halakból kiváló és változatos ételeket lehet készíteni. Az étlapon szerepelt a süllőfilé roston halászlémártással,
a fogasfilé Orly-módon csíki mártással,
bőrén sült fogasfilé bakonyi mártással és
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busával és amurral töltött paprika. A látogatók jóízűen fogyasztották a busából
készült vagdaltat zöldfűszeres mártogatóssal, a pirítóson kínált pástétomot, a
céklás rizottót és a káposztalevélbe göngyölt busahúst is.
Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója, a MA-HAL szóvivője az OMÉK egész ideje alatt fogadta a
„Kapj rá!” standon a vendégeket és érdeklődőket. A szóvivő lapunknak elmondta, hogy az OMÉK mindig nagy seregszemléje a magyar mezőgazdaságnak. Magyarország a vásárok és a kiállítások országa lett, hiszen csak szeptemberben három jelentős kiállítás volt: Bábolnán, Kaposváron és a budapesti vásárvárosban. De mindegyik rendezvény
olyan színvonalas és gazdag, hogy azt bizonyítják, van mit megmutatnunk a
nagyvilágnak. A kiállításokon a hal is helyet kapott, amelyről azért kell beszélnünk, mert az egyik legfontosabb és legegészségesebb ételről van szó, amelynek
a fogyasztása népegészségügyi kérdés is.
A haltermelők ma már az év minden szakában kiszolgálják a halboltok és áruházláncok igényeit, mert már nem csak húsvétkor és karácsonykor nagy az érdeklődés a hal iránt.
Az idegenforgalom is növelte a magyar halételek iránti érdeklődést, a dunai
és a tiszai halászlé ma már hungarikum.
Úgy tűnik, hogy a 20 éve megkezdett
MA-HAL-kezdeményezések meghozzák
gyümölcseiket, mert ez idő alatt országos rendezvényekké váltak a helyi halfőző versenyek, lásd a bajai, a szegedi, a tiszafüredi, a tatai rendezvényeket. A MAHAL legfontosabb céljai között van a
hazai halfogyasztás növelése, jelentette
ki a szóvivő.
Napjainkban mintegy 6,4 kg/év az
egy főre jutó halfogyasztás hazánkban,
ami messze elmarad az uniós átlagától. A
MA-HAL a halfogyasztás fellendítése és
haltermékpiac kiegyensúlyozottságának
elősegítése érdekében szeretné elindítani a „HALpéntek” című országos marketingkommunikációs kampányt, amely
egész évben minden pénteken felhívná a
fogyasztók figyelmét a halfogyasztás
fontosságára. Magyarország kiemelkedő
édesvízi haltermelő ország Európában,
de az export hektikussága mellett szükségünk van a minél nagyobb és egyben
kiszámítható hazai fogyasztásra. Enélkül fejlesztéseink sorsa, haltermelésünk
jövője bizonytalanná válik.
A HALpéntek kampánnyal a minőségi
magyar halat szeretnék bemutatni, azt,
hogy az itthon termelt halfajok változatosan és könnyen elkészíthetőek, és
hogy fogyasztásuknak kedvező élettani

Halfesztivál Tatán
Az Öreg-tavi Nagy Halfesztivált idén is október közepén, 18–21-én rendezte meg az
Aranyponty Zrt., amely átvette a hagyományt a mára megszűnt Tatai Mezőgazdasági
Zrt.-től. A rendezvényt ebben az évben is a Kastély téren tartották. A tavat az Által-ér
táplálja, és régebben források is fakadtak a tóban. 1961. szeptember 2-án a tatabányai XV/b akna súlyos vízbetörése után fokozatosan elapadó tatai források sorsára jutottak a tóban levő források is, működésük mára megszűnt.
Még római korban építették az Által-éren az első völgyzárógátat. A tó az 1740-es
években Mikoviny Sámuel neves vízrendező mérnök tervei alapján nyerte el nagyjából

A tatai vár
mai formáját. Ezt az itt elterülő
mocsarak lecsapolásával érték
el. Az 1700-as évektől halastóként üzemelt mint az Esterházy-hitbizomány része, egészen
1965-ig. Ezáltal Magyarország
legrégibb halastava. 1946 és
1965 között a Tatai Halgazdaság, illetve annak jogutódja, a
Tatai Állami Gazdaság volt a kezelője, 1977-ben megyei jelentőségű természetvédelmi területté Idén is volt bőven volt hal a tatai tóban
nyilvánították. 1989. március
17. óta a ramsari egyezmény védelme alá tartozik. 1993-ban tiltotta meg egy miniszteri rendelet a korábban igen nagy zavarást jelentő vízi vadvadászatot a tavon.
A halgazdálkodás tatai hagyományait és a halfogyasztás kultúráját népszerűsítő
gasztronómiai esemény csaknem két évtizedes múltra tekint vissza. A szombat kora
reggeli látványhalászat ismét különleges alkalom volt, hogy a nézők megismerjék a
tradicionális halászati eszközöket, a halfogás régi technikáját. Az Öreg-tó partján a
régió több részéből érkeztek halfőző mesterek, hogy a térségükre jellemző halászlevekkel és sült hallal várják az érdeklődőket, akik a kiváló halételekhez friss és zamatos neszmélyi borokat fogyaszthattak. A kulináris élvezetek mellett a fesztivál mindhárom napja alatt színes szabadtéri kiegészítő programokat szerveztek kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, az elmaradhatatlan vásári forgataggal, vidámparkkal, színpadi
műsorokkal és számos más érdekes látnivalóval együtt.

hatásai vannak. Tekintettel arra, hogy ez
nem uniós program, a „Minőségi Magyar
Hal” szlogennel, illetve koncepcióval is
erősítenénk a kampányt, hangsúlyozta
Lévai Ferenc.
A standon Ondré Péter, az AMC ügyvezetője is sajtótájékoztatót tartott,
amelyen kiemelte, hogy 2017-ről 2018ra 10 százalékkal nőtt a hazai halfogyasztás. Ebben nagy szerepe volt az
AMC „Kapj rá!” halfogyasztás-ösztönző

kampányának, amit a MA-HAL szakmai
közreműködése is segített. Az áfa csökkentése ugyancsak pozitív hatással volt a
halfogyasztásra. Az ügyvezető kiemelte,
hogy a fiatalokat már az általuk használt
technikai eszközön keresztül is meg tudják szólítani az AMC okostelefonis alkalmazásával, amely szórakoztatóan mutatja be a fiataloknak a halgazdálkodást, és
ami elérhető a kapjra.hu honlapon.
H. GY.
3

Gazdaság

Jelentősen nőtt a Balaton rekreációs szerepe
Megerősítik a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tevékenységét további 1300 hektár tógazdasággal, ennek köszönhetően a társaság magasabb szinten, hatékonyabban tudja ellátni halgazdálkodási feladatait, jelentette be Nagy István agrárminiszter egy szeptemberi sajtótájékoztatón.
A miniszter hozzátette, hogy a társaság elsődleges feladata a haltelepítéshez szükséges jó minőségű, és kellő mennyiségű egészséges halállomány biztosítása, felnevelése és kihelyezése a Balatonba. E feladat ellátása érdekében döntött úgy az Agrárminisztérium, hogy a jelenleg haszonkölcsönben
lévő tógazdaságok a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek. Szári Zsolt vezérigazgatóval beszélgettünk.
• Vezérigazgató úr, örömteli hírt
közölt Nagy István miniszter azzal,
hogy jelentősen nőtt a tógazdasági
termelő területük. Mit jelent ez Önöknek?
– Hatalmas eredmény, hogy ekkora tógazdasági termőterülethez jutottunk, de
nem szabad elfelejteni, hogy valamikor ez
az 1300 hektár – és még több is – a Balatoni Halászati Zrt. tulajdonában volt, és ezen
annak rendje-módja szerint gazdálkodott a
cég. Jómagam 1988-ban kezdtem pályafutásomat ennél a cégnél, és 2004 decemberéig Irma-pusztán dolgoztam. Ismertem a
céget, amiről el kell mondanom, hogy már
akkor leépülőben volt a gazdasági tevékenységük. Egyrészt 2000-ben megszűnt a
baromfiágazat, ami a cég harmadik lába
volt, és tapasztaltuk azt is, hogy hiába a
nagy angolnafogás, nem lehet saját erőből
finanszírozni a gazdálkodást. A veszteségek, amelyek azért keletkeztek, mert Balaton halászata és a halfeldolgozás nem tudott elegendő bevételt termelni, oda vezettek, hogy semmiféle felújításra vagy fejlesztésre nem futotta az elmúlt 20 évben.
Hogy 2009-ig hogyan jutottunk el, nem
tudom, mert volt 4-5 év, amire nincs rálátásom, de nyilván súlyos problémák voltak,
mert egyrészt nagyon fontos stratégiai területeket elveszített a cég – „elment” például a hévizi telep, az ódörögdi pisztrángos, a
két halásztelep Fonyódon és Szemesen, az
1 hektáros balatonudvari vízparti keltetőház és a siófoki központi telepünk 80 százaléka –, másrészt 1 milliárd forintos adósságállományt sikerült felhalmozni. Ha nem
így folyt volna a gazdálkodás, akkor a mostani állami konszolidációra nem lett volna
szükség, és arra sem, hogy az időközben 2
milliárd forintosra duzzadt adósságot kiegyenlítse a Balatoni Halászati Zrt.-nél.
Hozzáteszem, hogy azok a vagyontárgyak
kerültek vissza hozzánk a Nemzeti Földügyi Központtól, amelyek a konszolidáció
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révén kerültek oda. Fontos, hogy vagyonkezelőként vagyunk bejegyezve, mivel 20
évre kaptuk vissza a korábbi területeinket,
ami rendben is van így.
• Mit jelent a vagyonkezelői jog?
– Sokat, hiszen például jogosultak vagyunk különböző pályázati források elérésére, amikből eddig kimaradtunk. Gondolok itt a MAHOP-ra is, mert eddig nem volt
módunk beruházásra, gépbeszerzésre pályázni sem. S hogy kerek legyen, az első
kérdésére a válasz: 2009-ben veszteségektől mentesen hozták létre a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, amit 2014
óta vezetek. Ennek a társaságnak a tulajdonában maradt a 20 hektáros balatonföldvári és a 20 hektáros balatonszárszói tó, és 2
éve vásároltuk meg az öreglaki tógazdaságot, ami 35 hektár. Haszonkölcsönben volt
a balatonlellei Irma-puszta és a buzsáki
tóegység, amely területek összesen 450
hektárt tesznek ki. Ez a terület ahhoz kicsi
volt, hogy annyi ivadékot, tenyész-, és piaci
halat termeljen, amennyivel a Balaton népesítése megoldható.
• Mennyi az éves telepítési kötelezettségük?
– A magyar állam évi 300 tonna ponty
és 6 tonna egynyaras süllő telepítését írja
elő számunkra, emellett egyéb érzékeny
halfajok - mint a compó, a kősüllő, a balin telepítése is feladatunkká vált. Négyszázötven hektáron ezt a mennyiséget nem
lehet előállítani, különösen a süllő szaporítása okozott gondot, mivel a haszonkölcsönben lévő tógazdaságokban nem éppen
ideálisak a termelés feltételei. Néha sikerült jobb eredményeket elérnünk, de egy
100 hektáros tó lehalászásakor például nagyon nehéz életképesen tartani az egynyaras süllőt. Az öreglaki tógazdasággal már
előreléptünk annyit, hogy az ivadékot nem
a piacról kellett beszereznünk, mert annyit
tudtunk termelni, hogy a kihelyezésükkel
benépesíthettük meglévő tavainkat. Ebből

adódóan tenyészhalat sem kellett a piacról
szereznünk. Megoldottuk úgy a termelési
szerkezetet, hogy a 300 tonna ponty kihelyezését – ami végül 340-370 tonna körül
alakult – saját erőből oldhattuk meg. Egyedül a süllőkihelyezéssel álltunk hadilábon,
de a fonyódi 130, a varászlói 180 és a mórichelyi 420 hektárral akkorára nőtt a termőterületünk, hogy a 6 tonna süllőt is elő tudjuk állítani. Magyarán, önellátók leszünk,
és a telepeinkről csak kifelé fog menni a
hal. Ez két szempontból fontos: egyrészt
gazdaságosságiból, másrészt halegészségügyiből – ami mindennél lényegesebb kérdés.
• Kétségtelen, hogy a sok kívülről
jött hal problémát okozhat.
– Gondoljon bele például egy közbeszerzésbe! Ha valaki nyer egy közbeszerzési pályázaton, akkor még nem tudni, hogy milyen halról beszélünk. Ha viszont a szabad-

piacról szerzem be a halat, akkor olyan állományt választok, amely ugyan nem feltétlenül a legolcsóbb, de az egészségi állapota
makulátlan. És még így is bekerülhet olyan
parazita a rendszerbe, ami esetleg még
nem fordult elő a Balatonban vagy a vízrendszerében.
• Az 1300 hektárral gyakorlatilag
visszatértek a gyökerekhez…
– Való igaz, de ebben már nincs benne a
nagyatádi tógazdaság, a Somogy megyei
kis tavak. A legjobban azt fájlalom, hogy
azok az ingatlanok sem kerültek vissza,
amelyek ma nagy értéket képviselnek, lásd
a siófoki központ 80 százalékát, a balatonudvari keltetőházat. Vagy ha Keszthelyre
tekintünk: az ott létrehozotthoz hasonló
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horgászturisztikai beruházást Balatonudvariban is meg tudtunk volna valósítani. És
ez hiányzik a horgászturizmusnak is. De
ezek visszaszerzése ma már csak piaci alapon volna elképzelhető.
• Hogy az előbbi gondolatomat befejezzem: a tógazdaságokkal megerősödve a cég tovább tud fejlődni, annál
is inkább, mert a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. sosem volt veszteséges.
– Amióta a cég megalakult, sosem volt
veszteséges, kisebb, szerényebb nyereséget
mindig elértek. Talán a 2010-es évben ugrott meg a nyereség, mert olyan jó volt az
angolnalehalászás, hogy a bevételek is
megnőttek. Az én időmben a 2014-es esztendő volt ilyen, de most már 2017 óta elmondhatjuk, hogy annyit erősödött a horgászati ágazatunk – annak ellenére, hogy 7
éve nem emeltük a horgászjegyek árát –
hogy stabilan tudunk gazdálkodni.
• Milyen állapotban vannak a vis�szakapott tógazdaságok?
– A varászlói tógazdaságot igencsak lepusztult állapotban örököltük, aminek az
az oka, hogy eléggé kieső területen, Zala és
Somogy megye határában fekszik. Itt nem
történt semmiféle beruházás, fejlesztés az
elmúlt 30 évben. Az elmúlt időszakban jellemzően magukra hagyták a tógazdaságokat, Irma-pusztán sem tudtam elérni semmit egy-két elengedhetetlen kotráson
kívül. Varászlón az elmúlt 2 évben – amióta
hozzánk került – olyan fejlesztést hajtottunk végre, ami bárki számára példát mutathat, és jelentős részét saját forrásból oldottuk meg. Csaknem 100 millió forintos
beruházásról van szó. Ez egyrészt a kiszolgáló épületek rekonstrukcióját, eredeti állapotában történő megmentését tartalmazza, továbbá rendbe tettük a tavak töltésrendszerét. Egyébként itt szólnék arról,
hogy a munkaerő megtartása nekünk központi kérdés. Meglévő szakembereinket
igyekszünk megbecsülni, és próbálunk
olyan munkakörülményeket teremteni,
amelyek a 21. századhoz méltó munkafeltételeket biztosítanak. A mai fiatal szakembereknél nem divat, hogy tanyára költözzenek.
• A Balaton helyzetén sokat javított, hogy a kereskedelmi halászat
2015-ben megszűnt. Azt gondolom,
hogy Balaton, Közép-Európa legnagyobb tava a maga 60 ezer hektárjával
nem arra való, hogy halat termeljenek
benne, hanem hogy inkább a rekreációs igényeket szolgálja ki.
– Gondoljunk arra, hogy a tengereken,
óceánokon is problémát jelent a túlhalászás. Gondoljunk arra, hogy a lazac, ami
az asztalunkra kerül, nem természetes vízből származik, hanem norvég ketrecekből,

amelyeket fjordokban helyeztek ki lazactermelésre. Gondoljunk bele, hogy a Balaton nem éri el a fjordok méreteit, ezért
ebből a vízből lehetetlen volna a hazai haltermelési igényt kielégíteni. Ha belegondolunk, csak a Balaton parti vendéglátóegységekben 80-100 tonna süllő fogy évente; ha
az összes süllőt lehalásznánk a Balatonból,
akkor gyakorlatilag 1 év alatt elfogyna a tó
süllőállománya. A Balaton harmatcsepp
ebben a rendszerben, hiszen nem képes az
ország haligényét kielégíteni. Ha visszatérünk a régi igényekhez, és ha kereskedelmi
céllal halásznánk, akkor többet veszítenénk a réven, mint amit nyerhetünk a
vámon. Elveszítenénk például egy rekreációs tevékenységet, a horgászatot. Az egész
turizmus rekreációs tevékenység: a vitorlázástól a kerékpározáson át az üdültetésig
ide sorolnám mindazt, ami a Balatonhoz
vonzza a turistákat. Az őszi-tavaszi időszakban leginkább csak a horgászok tudják
a Balatont igénybe venni, és ezt az igényt
nekünk kell kiszolgálnunk. Azzal, hogy
nincs kereskedelmi halászat a Balatonon,
jelentősen megnőtt a horgászok érdeklődése a tavi horgászat iránt, és 300 millió forinttal nőtt a horgászjegybevételünk. Amikor ide kerültem, 500 millió forint volt az
árbevételünk, ma már 800 millió forint fölötti eredményt produkálunk.
• Kössük össze a folyamatokat! Ha a
MOHOSZ nem indítja el 3 évvel ezelőtt
a szövetség megújítását – ami mára kiteljesedett, hiszen 540 ezerre nőtt a
horgásztagság létszáma –, akkor bizonyára Önök is nehezebben élték volna
meg az elmúlt éveket.
– Abban a szerencsés helyzetben voltunk, a Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetséggel közösen, hogy nálunk volt a legnagyobb horgászlétszám, így bizonyos szempontból számunkra nem volt fontos a MOHOSZ megújulása. Ámde a horgásztársadalom kifehérítése megtörtént, aminek köszönhetően mi is tisztában lehetünk azzal,
hogy hány horgászunk van. Nem véletlenül
tértünk át az elektronikus jegyértékesítésre. Ezzel számos korábbi anomáliát ki tudtunk szűrni, ami hozzájárult ahhoz, hogy
letisztuljon a folyamat. Ebben a MOHOSZ-nak vitathatatlan érdemei vannak.
Azok a források, amelyek a MOHOSZ-hoz
kerültek, most pályázatos formában is
megjelennek, és elérhetők a horgász vízkezelők számára. Így válhatnak valóra a fejlesztések, a haltelepítés, a halpusztulások
kezelése, amire eddig nem volt lehetőség.
Vízkezelőként mi is részt veszünk a MOHOSZ pályázatain. Ez nagy segítség, hiszen négy Toyota Hilux terepjáróval és sok
egyéb eszközzel, például motorcsónakkal
gazdagodtunk, amivel a cég tevékenysége
is jelentősen javult. De az Agrárminisztéri-

umtól is kaptunk forrást, például a keszthelyi horgászcentrum építéséhez 190 millió forintot, vagy a Kis-Balaton rekonstrukciójához 18 millió forintot. A mennyhal
szaporításához és kihelyezéséhez is kaptunk egy szerényebb összeget, ami azért
fontos, mert így azokkal a halfajokkal is
foglalkozhatunk, amelyek nem hoznak jelentős gazdasági eredményeket, de a horgászoknak számít, hogy ilyen halfajok is
foghatók legyenek a Balatonban.
• A cég innovációs tevékenysége is
megerősödött, hiszen számos halas
konferencián beszámoltak a különböző projektekben elért eredményekről.
– Jó, hogy ezt is szóba hozza, mert valóban, nálunk központi kérdés a kutatás-fejlesztés, az innovatív megoldások keresése. A compó- és a balintermelés kutatás-fejlesztése alapvető fontosságú. Nagy
eredménynek tartjuk, hogy egy konzorcium tagjaként sikerült forrást elnyerni a
süllő műfészkekkel történő félmesterséges
szaporítására az élőhelyén, amit eddig borókafészkekkel végeztek a halászok. Vagy
sikerült megoldani a kősüllő szaporítását
is, és egy egynyaras állományt már – igaz,
szerényebb mértékben, de – sikerült kihelyeznünk. Ezek a tevékenységek a tógazdasági termelésbe nem mindig illeszthetők
be nyereségesen – de nem is ez a célunk
velük.
• Sikerült igen jó gárdát megtartani
a cégnél, akik egy irányba húznak. Ez
az irány nem más, mint hogy minél
jobban érezzék magukat a horgászok a
Balatonon, hogy a tó vize és halállománya rendben legyen, és még sorolhatnám. Azt is mondhatnám, hogy
szívügyük a Balaton, mint önnek is,
aki itt nőtt fel, és itt vált szakértővé,
regényíróvá.
– Szerencsés voltam abból a szempontból, hogy 10 év után visszatérve olyan gárdát örököltem, akiknek a többségét jól ismertem, így az erényeket és a hibákat is jól
tudtam kezelni. Az előző vezetésnek köszönhetően olyan emberállományt kaptam, akikkel elindulhattam, akikre lehet
építeni. Ahogy változott a gazdaság struktúrája, és ahogy a horgászat mellett a tógazdálkodásra helyeződött át a hangsúly, új
szakemberekre is szükségünk lett. Szerencsés módon meg is találtuk őket, és beilleszkedtek a rendszerbe. Fodor Ferin kívül
aligha találnék most olyan fiatal szakembert, aki annyira képzett, ambiciózus és
dolgos gyerek. Bár törékeny alkatú, de nagy
teherbírású és becsületes ember. Akár a
többi munkatársam; ők is hasonló jó tulajdonságokkal bírnak. Nagy szerencsém,
hogy ők is becsületesek. Nekem nem kell
hátranéznem, a céges hátországom biztosított a kollégák révén.
►
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Ezért is haladunk az innovatív megoldások kialakításában. A Szent István Egyetem
Halgazdálkodási Tanszékével, Urbányi Béla
professzor munkatársaival igen szorosan
együttműködünk, és úgy látszik, hogy a
keszthelyi egyetemmel, Bercsényi Miklós
doktorral és munkatársaival is hasonlóan
gyümölcsöző együttműködés bontakozik ki.
• Mindig megkérdezzük: milyen állapotban van most a balatoni halállomány?
– A régi idők bevett dogmái szerint a kereskedelmi halászat a busán alapult, de ma
már egyre kevesebb a busa a vízben. Tudjuk, hogy a busa nem szaporodik a balatoni
vízrendszerben, és azt is tudjuk, hogy a
mostani állomány már nem az, amit betelepítettek. Ez az állomány a 2000-es évek
elején a Marcali-tározóból szökött ki. Ezért
nagyon fontos lépés volt, hogy a vízrendszerben korlátozzuk a tájidegen halak szaporítását. A busaállomány folyamatosan
csökken, ami az elhullás mértékén is lemérhető. Ma már nem a busa uralja a vízteret,
inkább a ponty, amur, compó és ragadozó
halak vették át a területet. A süllő- és balinállomány is rendben van, és a kősüllőállomány kezd jól alakulni.
• És mi a helyzet a „látott hallal”, a
gardával?
– A gardáról sosem volt pontos információja a cégnek, csak annyi, hogy mennyit sikerült kifogni. Amit látunk, hogy a halak
viselkedési szokásai megváltoztak, mert
melegszik a klíma. A horgászfogások azonban azt jelzik, hogy előrelépés történt a balatoni halak egyedtömegében, például gyönyörű szép egyedeket fognak ki dévérkeszegből, karikakeszegből, bodorkából, és
a gardafogásra sem lehet panasz. A garda
esetében mindig is kérdéses volt az utódgeneráció sorsa, mert a garda csak felnőtt állapotban került a halászok, a horgászok
szeme elé. Ezért ebben a témakörben is ku-

tatásokat kell végezni, hogy feltárjuk a
garda szaporodását, helyzetét.
• Mit mondhatunk a víz minőségéről?
– Szerintem túl jó a balatoni víz, mert a
vándorkagyló mellett megjelent egy új
kagylófaj, ami még nagyobb méretű. A
halak szempontjából fontos, hogy puhább
a héja, könnyebben szétrágják, és a megtelepedéséhez nem szükséges kemény talaj
vagy kő, hanem képes saját kolóniák létrehozására az iszapon. A keleti medencében
hatalmas telepek alakultak ki, amik szinte
kimeríthetetlen táplálékforrást biztosítanak a pontynak, a karikakeszegnek, a bodorkának és a nagyobb testű dévérkeszegnek. A halak jó kondícióban vannak a kellő
tápláléknak köszönhetően.
• Azzal zárnám a beszélgetést, hogy
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. rekreációs tevékenysége jó úton
halad, óvják a tavat, a halállományt és
a biodiverzitást.
– Igaz a megállapítása, bár vannak még
problémák. A vízhez való hozzáférés lehetőségei – a magántulajdonlás okán – egyre
szűkülnek, és elvesznek a horgászható
partszakaszok. Mivel szűkül a parti horgászat lehetősége, ezért a vízen való horgászást kell erősítenünk. Ehhez a közeljövőben olyan beruházásokat kell véghezvinni, amik akár sójaterek, kikötők létrehozását szorgalmazzák. Ez az egyetlen előremenekülési lehetőségünk. Most már 90 ezer
horgász fordul meg a Balatonon, ami nagyjából az a szám, amit a tó maximálisan
elbír. Célunk, hogy a horgászainkat kiszolgáló hátteret fenntartsuk. És azt se felejtsük el, hogy ez a horgászlétszám kifogja azt
a halmennyiséget, amit korábban halászhálóval kitermeltek. Ez 800-1000 tonna
halat jelentett, és ez a halmennyiség most a
családi asztalokon jelenik meg.
HAJTUN GYÖRGY

Kitüntetések

N

agy István miniszter az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Pro Aquacultura
Hungariae Díjat adományozott Prof. Dr.
habil Késmárki István, a Széchenyi István

Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytudományi Tanszék professzor emeritusa részére, a halgazdálkodás
területén végzett elévülhetetlen oktatói és
kutatói tevékenységéért.

Puskás Nándor, a Biharugrai Halgazdaság
ügyvezető tulajdonosa részére, a Hortobágyon és Biharugrán az akvakultúra értékeinek fenntartása és fejlesztése érdekében
végzett kiemelkedő munkájáért.

Remek eredmények a magyar távdobó országos bajnokságon

O

któber 13-án a Budakeszi mellett
található Farkashegyi-repülőtér
volt a helyszíne a folyamatosan
bővülő, 550 ezer főt meghaladó szabadidős bázisra épülő horgászsport II. Magyar Távdobó Országos Bajnokságának,
amit pontyozó és feeder kategóriában
rendezett meg a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ). A távdobó
nemzeti bajnoksági versenyformát tavaly
itt rendezték meg a világon először, a feeder botos távdobást pedig most rendezték meg először hivatalos versenyként
Magyarországon. A kategóriák ezúttal
maximum 400, illetve 430 cm hosszú
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bottípust jeleznek, amelyekkel külön
meghatározott, 130, illetve 100 grammnál nem nehezebb végszerelékkel 40
méter széles iránysávon belül kellett a lehető legmesszebbre dobniuk a versenyzőknek.
A bajnokságon a három értékelhető
dobásból a lézeres távmérő technológia
segítségével bemért két legjobb eredményes dobás átlaga határozta meg a hivatalos eredményt. Ennek alapján a népesebb pontyfogó kategória új országos
bajnoka Fiola György 197,68 m-es átlageredménnyel, a feeder kategória
aranyérmét pedig Jurkó Attila szerezte

meg, 190,24 m-es dobási átlaggal. A legnagyobb, a 200 m-es álomhatárt meghaladó dobás (208,22 m) szintén Fiola
György nevéhez fűződik, akinek ez az
óriási dobása egyben a tavalyi bajnok legyőzését jelentette. Jurkó Attila legnagyobb, 194,20 m-es feeder dobásánál
pedig hiteles körülmények között még
nem látott nagyobbat a világ!
A MOHOSZ ezzel a versennyel a több
évtizedes casting szakág hagyományaira
alapozva, a kor igényeinek megfelelő, látványos új elemet épített be a magyar horgászsport-bajnokságok rendszerébe.
A MOHOSZ ELNÖKSÉGE
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Jó évet zárnak a balatoni tógazdaságokban
Egy októberi, siófoki wellness-hétvégén sikerült eljutni Irma-pusztára, ahol
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN Zrt.) halászai Fekete Áron
balatonlellei tógazdasági vezető irányításával húzták meg a hálót, hogy a
„termést” a balatonlellei partszakaszon a tóba telepítsék. A lehalászás alatt
jutott idő arra, hogy Fodor Ferenccel, a BHN Zrt. termelési igazgatójával beszélgessünk.
• Igazgató úr, milyen évet zárnak?
– Reményeink szerint jó évet fogunk
zárni, bár a május hűvös volt. Ellenben csapadék is esett, így fel tudtuk tölteni a tavainkat. A hideg májust a meleg szeptember
és október eleje elég jól ellensúlyozta. Az
eddig lehalászott tavainkban jó „termés”
mutatkozik, hozzák a várt eredményeket.
• Halfajokra bontva is részletezzük
az eredményeket!
– A termelésünk szempontjából a ponty
fő halfaj. Saját gazdaságainkból biztosítjuk
a telepítendő mennyiséget, vagyis saját hallal pótoljuk a balatoni pontyállományt. Átlagosan 1,5 kilós háromnyaras pontyokat
termeltünk az első három lehalászott
tóban, amiket sikerült még meleg időben
lehalászni. Ekkor kezdjük az őszi balatoni
telepítést. A ponty mellett megjelent a harcsa, két-háromnyaras korosztályban, a
süllő, a csuka, és különböző keszegfélék,
amiket nagy örömmel várnak tőlünk a horgászegyesületek.
• De más halfajokról is beszélhetünk, például a balinról, amivel kapcsolatban kutatási projektjük is fut…

nyok), ami a jövő évi kétnyaras állományunk alapját képezi. Két éve foglalkozunk
kősüllő tenyésztésével. A NAIK HAKI kutatóival közösen próbálunk intenzív termeléstechnológiát kialakítani kősüllőre. Az idén
sikerült megnyernem a Győri „Előre” HTSZ
vezetőjét, Szilágyi Gábort ahhoz, hogy ott is
segítsenek a tápra szoktatási és nevelési
technológia kidolgozásában. A kisbajcsi cég-

Fodor Ferenc termelési igazgató, Fekete Áron balatonlellei tógazdasági vezető és Hamvasi Miklós horgászturisztikai asszisztens is részt vett a lehalászáson

A hálóhúzás ma is nehéz fizikai munka
– A Balaton ősi halállományának megjelenítése központi feladatunk. Az elmúlt 3
évben egyre nagyobb sikereket értünk el a
balin szaporításában, nevelésében, és idén
már 30 ezer kétnyaras balint helyeztünk a
Balatonba. Emellett előnevelt korosztályból
is értékesítettünk, ugyancsak 30 ezer példányban, és sikerült lehalászni 4 mázsa egynyaras balint (ezek 1 dekagrammos példá-

kiáltott vizén, a siófoki szakaszon. Mondhatom, hogy teljesen elégedett vagyok a fogásokkal. Igaz, ismerni kell a vizet, ismerni
kell az időjárás hatásait, nem elég csak kiülni a stégre. Éppen a horgászok igényei
miatt foglalkozunk balin és kősüllőtermeléssel. Nem azért, mintha ezekből a halfajokból kevés volna a tóban, hanem mert nő
a horgászfogás, így egyensúlyban kell tartanunk az állományokat. Az elmúlt 5 évben
a horgászok száma csaknem a duplájára
nőtt, ami fokozott nyomást jelent a halállományra. Ennek ellenére a Limnológiai Intézet nem tapasztalta a halállományok fogyását. Ebbe a folyamatba illik az is, hogy
2016-ban megkezdtük a menyhal-visszatelepítési programot, először saját forrásból,
majd pályázati pénz segítségével. Az idén 5

nél Varjú Katona Milánnal dolgozunk együtt.
Az idén mi 3 ezer kősüllőt helyezünk ki, míg
a kisbajcsi telepről további 3-4 ezer kősüllő
érkezik a Balatonba az ősz folyamán.
• Mit jelent mindez a balatoni halállomány szempontjából? Van-e elegendő hal a Balatonban?
– Jómagam is gyakran horgászom, leginkább a Balaton halban szegényebbnek ki-

ezer példányt telepítettünk a Balatonba,
amit ez úton is köszönünk Kovács Bokor
Dánielnek és a Megafish Kft.-nek.
• Termelési igazgatóként bizonyára
örömmel fogadta a hírt, amit Nagy István agrárminiszter Szári Zsolt vezérigazgatóval közösen jelentett be, miszerint 1300 hektárra bővül a haltermelésre alkalmas tógazdasági területük. Komoly kihívást jelent ez Önöknek?
– A cégnek és nekem is komoly kihívás a
tógazdasági felület növekedése. Azt reméljük, hogy az új területekkel meg tudjuk valósítani azt a tervünket, hogy a lakossági és
a gasztronómiai halellátásba bekapcsolódjunk, mivel a jelenlegi termőterületünk
csak arra volt elegendő, hogy a Balatonba
telepítendő halmennyiséget előállítsuk. Az
új területek bekapcsolásával sikerül jó minőségű balatoni hallal ellátni a régiót, sőt a
többi horgászszervezeteknek is szállíthatunk halat.
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Horgászat

Új halőri gépjárműveket adtak át
Új időszámítás kezdődött 2016. január elsején a magyar sporthorgászatban: ekkor szűnt meg a kereskedelmi halászat a természetes vizeken, egyben 2030-ig a jelentősen átalakult, új feladatokkal megbízott Magyar Országos Horgász Szövetség lett a legtöbb vízterület haszonbérlője. 2019-ben
a MOHOSZ központi szervezetének átalakítása is befejeződött. A horgászok és horgásztatók érdekképviseleti és érdekvédelmi feladatainak ellátása,
az országos sportági szakszövetségi tevékenység mellett ugyanis, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központon keresztül közfeladat-ellátó
szervezetté vált a horgászszövetség. Az ezzel járó a tárgyi feladatok ellátásához az állam biztosította a szükséges forrásokat.
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terepjárók és motorcsónakok a leglátványosabbak.
A már hagyományosnak mondható helyszínen a horgászszövetségnek és további 17
sikeresen pályázó horgászszervezetnek
újabb 22 terepjáró adtak át. A teljes kontingens nettó vételára 165,88 millió forint
volt, ami autónként 7,54 millió forintot jelent. Az eszközök 70 százalékos vissza nem
térítendő állami és horgászszövetségi támo-
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horgászokat kedvezően érintő jogszabályi változásoknak – köztük, adminisztratív oldalról, a Magyar Horgászkártya bevezetésének, mellette az egyre
jobban egyszerűsödő, elektronizálódó ügyintézésnek, továbbá a rendszer kifehérítésének – együttes eredménye, hogy a regisztrált horgászok száma dinamikusan nőtt, és
a horgászvizsga időközben ingyenessé vált
rendszerének is köszönhetően még ma is
emelkedik. Ez év októberének második hetében már több mint 552 ezer regisztrált
horgászról lehet beszámolni Magyarországon, ami 2,5 év alatt több mint 165 ezer fős
növekedést jelent. A 26 jelenlegi területi
szövetséget, közel 1200 horgászegyesületet, továbbá 15 speciális jogállású gazdasági
társaságot – köztük a Balaton és a Tisza-tó
hasznosítóit, valamint a legjelentősebb haltermelőket – összefogó és koordináló MOHOSZ az ország legnagyobb hálózatos felépítésű civil szervezeteként védi, óvja a magyar vizeket, és bennük a nemzeti kincsként
is elismert, állami tulajdonú halállományt.
Az Agrárminisztérium a horgászszövetséggel mint közfeladatot ellátó stratégiai
partnerével kötött szerződéseken keresztül
a „halgazdálkodási feladatok támogatása”
fejezeti előirányzatból, majd az állami horgászjegy-bevételek átengedésével 2016-tól
folyamatosan és kiemelten támogatja az állami tulajdonú természetes vizek halőrzésének fejlesztését, kapcsoltan a nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületekben élő őshonos halállományok védelmét.
A sikeres közbeszerzési eljárások és a vonatkozó szerződések megkötése óta eddig is
több ütemben adtak át halőrzést támogató
technikai eszközöket, valamint a halőri
egyenruhákat, továbbá jelenleg is folyamatban van a vízparti környezet karbantartását
támogató és vízminőséget megóvó-javító
eszközök soha nem látott mértékű beszerzése, illetve ezek támogatása. A technikai
eszközök közül az egységes megjelenésű,
speciális felszereltségű, korszerű szolgálati

sikernek és nagy eredménynek értékelte a
vízpartokon egyre jobban tapasztalható, a
horgászetikát, a halvédelmet és a rendezett
környezetet támogató közösségi szemléletváltást.
Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottja köszöntőjében azt mondta, hogy a több mint
félmilliós horgásztársadalom a jövőben is
számíthat Magyarország kormányára. Kiemelte, hogy kéréseiket és javaslataikat
megvitatva 2010 óta egy sor olyan közös
döntés született, amelyek szélesítik a horgászat lehetőségeit, egyszerűsítik az adminisztrációt, így érdemben segítik a horgászok mindennapjait.
Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke zárszavában fontos feladatként említette, hogy az új
szemlélet további térnyerését hatékony, de
együttműködő, a megelőzésre is hangsúlyt
helyező helyszíni ellenőrzéssel kell segíteni
a horgászat és a horgászturizmus továbbfejlesztése érdekében. Abban is teljes volt az

Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke, Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottja és Dérer István, az
OHSZK főigazgatója adta át az új gépkocsikat
gatással, 5 éves használói megállapodással
kerülnek a végfelhasználókhoz, amelyek a
járművek tulajdonjogát a hasznosítási ciklus lejártával – az egyéb feltételek teljesítése
esetén - automatikusan megkapják.
Ezzel a beszerzéssel újabb jelentős lépést
történt a már több mint 600 főt számláló,
rendészeti vizsgával is rendelkező hivatásos
horgászszervezeti halőrzés rendszerének
technikai és arculati fejlesztésében.
Az Agrárminisztérium, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Állami Halőri Szolgálat és a
kedvezményezett horgászszervezetek képviselőinek jelenlétében tartott ünnepélyes
átadáson valamennyi együttműködő közös

egyetértés, hogy a technikai támogatás mellett legalább olyan fontos az eszközök mindennapi használóinak erkölcsi és anyagi elismerése, a hivatásos halőri életpálya támogatása.
A MOHOSZ ezúton is köszöni minden
érintett szerv, szervezet és személy közreműködését és együttműködését a beszerzés
sikere érdekében, egyben arra kéri a magyar
horgászokat, hogy a hivatásos és a társadalmi halőröket egyaránt partnerként kezelve,
személyes példamutatásukkal segítsék továbbra is Magyarország vizes élőhelyeinek,
vízi élővilágának megóvását és azok konzekvens fejlesztését.
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