
• Professzor úr, kicsit fáradtnak 
tűnik! Nem csodálkozom, hiszen 
február 1-jével a NAIK intézménye-
it, köztük a HAKI-t is integrálták az 
egyetembe, vagyis az egyetemi szer-
vezet átalakítása, az intézet bevo-
nása az egyetemi alapítványba most 
fejeződik be.

– Jól látja. Fél éve tart a gödöllői egye-
tem szervezeti átalakítása, ami valóban 
sok munkával jár. Ennek megfelelően 
sokszor a napi 24 óra nem elegendő. De 
ezt korántsem panaszképpen mondom. 
Gyuricza Csaba rektor úr is elmondta ki-
nevezésemkor, hogy a gödöllői kampusz 
a kezdeti időszakban inkább teher lesz, 
mint örömszerző tevékenység. Ez abból 
adódik, hogy a gödöllői kampusz az 
egyetem központja, vagyis mindenkinek 
szem előtt van, így gyorsan eljutnak a 
problémák a döntéshozókhoz. Mi sem-
mit sem titkolunk. 

A főigazgatói megbízás nagy kihívás, 
hiszen a MATE 21 intézetéből tíznek Gö-
döllőn van a központja, vagyis ezt a tíz 
intézetet a kampusz gesztorálja. Emel-
lett két intézet kivételével a többinek is 
van tanszéke Gödöllőn, ami azt jelenti, 
hogy valamilyen szinten a 21-ből 19 in-
tézet kapcsolatban van a gödöllői cam-
pusszal. Pluszfigyelmet, pluszenergiát 
igényel, hogy a szarvasi képzés is hoz-
zánk tartozik. Ott található a korábbi 

Tessedik Sámuel főiskola leginkább víz-
zel és vízgazdálkodással foglalkozó része, 
főleg a meliorációra fókuszál. Szarvason 
van a Bozán Csaba vezette Öntözési és 
Vízgazdálkodási Kutató Intézet (ÖVKI), 
ami szintén a kampuszunk része lett. A 
végére hagytam a Halászati Kutató Inté-
zetet, ami dr. Halasi Kovács Béla vezeté-
sével kapcsolódik hozzánk. Mindez azt 
jelenti, hogy az ő problémáik megoldásá-
val is foglalkoznunk kell. Ezért is vagyok 
tíznaponta Szarvason, hogy intézzük az 
ügyeket.

• Mi mindennel jár a ilyen csatla-
kozás?

– A korábban a Nemzeti Agrárinnová-
ciós Kutatóintézet hálózatába tartozó 
intézmények betagozódtak az egyetem 
felsőoktatási szervezetébe. Így mind a 
13 kutatóintézetnek saját magának kell 
átalakítania a tevékenységét, hogy a ku-
tatás mellett az oktatásból is részt vállal-
janak. Ez azt jelenti, hogy ebben a félév-
ben még nem, de a következőben már 
úgy kell alakítanunk az oktatási portfóli-
ónkat, hogy abban már a kutatóintéze-
tek is aktívan részt vesznek - magyarán, 
teljes mértékben integrálódnak a MATE 
szervezetébe.

• Alkalmasak-e a kutatók az okta-
tásra?

– Jó kérdés. A kutatóknak ez komoly 
kihívást jelent, de véleményem szerint a 

kutatók jelentős többsége alkalmas az 
oktatói munkára. Több megoldás is le-
hetséges. A csatlakozó intézetek házon 
belül dönthetnek, hogy kollégáik közül 
ki mire vállalkozik. Nem várható el tőlük, 
hogy egyszerre oktassanak, kutassanak, 
szaktanácsot adjanak, és még innovációt 
is létrehozzanak. Meg kell találni az 
adott tevékenységre a legalkalmasabba-
kat. Bizonyára lesz olyan kolléga, aki 
csak oktatni, csak kutatni és csak szakta-
nácsot adni fog. Tehát a személyi kvalitá-
sok alapján kell eldönteni, hogy ki me-
lyik területen dolgozik tovább az egyete-
men.

• Ez a változás a Halgazdálkodási 
Tanszék létszámának bővülését is 
jelenti?

– Augusztus elsejével Kaposvár és 
Keszthely halas részlege Gödöllőhöz ke-
rült, február elsejével pedig a HAKI is. Az 
összevonások azt eredményezték, hogy 
létszám tekintetében a top 5 közé tarto-
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Megújul a hazai pontyfajták  
állami elismerésének rendszere

A sokoldalú és „minden
oldalú” szövetség, az RDHSZ

Gratulálunk!

A 2019. évi LVI. törvény, az állattenyésztési törvény  
állattenyésztést szabályozó rendelkezései 2019.  
augusztus 1-jén léptek hatályba, és eszerint az államilag 
elismert pontyfajták teljesítményvizsgálati rendszerének 
koordinálása a tenyésztőszervezetek feladata.

A Magyar Országos Horgász  
Szövetség egyik emblematikus 
tagszövetségénél, a Rác kevei- 
Duna-ági Horgász Szövetségnél 
(RDHSZ) jártunk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagsá-
got, hogy vezetőválasztás volt a 
COPA- COGECA halászati munka-
csoportjában, ahol Halasi Kovács 
Bélát alelnöknek választották meg.

A párbeszédre és az innovációra kell 
fektetni a hangsúlyt
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Urbányi Béla: elemi érdekünk, hogy több 
pénz jusson a gazdák zsebébe a támoga-
tások révén
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zik a halas tanszék a 21 intézet között. 
Az intézet neve egyébként Akvakultúra 
és Környezetbiztonsági Intézetre válto-
zott, és új tanszékeket is létrehoztunk az 
intézet keretében. A HAKI úgy tagozó-
dott be az intézetbe, hogy Halászati Ku-
tató Központra változott a neve. A több 
mint 115 éves hagyomány miatt azon-
ban HAKI maradt az elnevezés rövidíté-
se. Egyébként mindegyik kutatóintézet 
kutatóközpontként működik tovább az 
egyetemen.

• Egy ilyen szervezeti átalakítás-
hoz pénz, fegyver, paripa kell. Biz-
tosítva vannak-e a hozzá szükséges 
feltételek?

– Ezekben a hetekben-napokban fo-
lyik a költségvetési egyeztetés. Az egye-
tem gazdasági főigazgatósága minden 
egyes intézettel megtárgyalja a költség-
vetésüket. Mi, halasok még a tárgyalá-
sok előtt vagyunk. Az intézetek költség-
vetése három forrásból áll össze. Az ok-
tatásban hallgatói fejkvótát kapunk az 
államtól, amit normatívának nevezünk. 
A második lábat a pályázati bevételek ké-
pezik, a harmadikat pedig azok a kutatá-
si-fejlesztési programok, amikben vala-
milyen piaci szolgáltatást nyújt alvállal-
kozóként az egyetem. 

Az utóbbi két láb esetében komoly 
számok jelentek meg az akvakultúra in-
tézetnél. Előzetes információnk szerint 
a 21 intézet közül a mi pályázati bevéte-
lünk a legnagyobb, meghaladja a 4 milli-
árd forintot. Ez azért is fontos, mert így 
a kollégák biztonságban érezhetik magu-
kat a jövedelmük szempontjából. Ugyan-
is az egyetem vezetése szerint azok az 
intézetek, amelyek a rájuk kiszabott, kö-
telezően befizetendő működési forrást 
befizetik, a fennmaradó összeggel 
maguk rendelkeznek. Azt is el kell mon-
danom, hogy nagyon komoly kutatá-
si-fejlesztési forrásokkal jöttek a kapos-
vári, és a keszthelyi kollégák, és a HA-
KI-nak is komoly része van a források be-
hozatalában. Hangsúlyoznám, hogy az 
intézetben minden szervezet kiveszi a 
részét a stabil gazdálkodás kialakításá-
ból.

• Ez azt is jelzi, hogy a korábbi ok-
tatási-kutatási központok ország-
szerte jól működtek.

– Igen, a halas-halászati szektorban 
mindenütt jól működtek az intézmé-
nyek.

• Térjünk ki a kampuszhoz tarto-
zó többi intézetre is. Ezt a 19 szer-
vezetet hogyan tudja integrálni, ösz-
szehangolt munkára „vezényelni”?

– Hát ezért szaporodtak meg az ősz 
hajszálaim. De Gyuricza Csaba rektor úr 
is tudja, hogy ez nem egy „one man 

show”. Meg kellett találni a helyettese-
ket. Heltai Miklós professzor úr a vadas 
kolléga, Erdélyi Márta tanárnő pedig a ta-
karmányozási területet viszi. Mögötte 
ott van Mézes Miklós professzor is. Velük 
évek óta együtt dolgozom a kari és egye-
temi ügyek intézésében. Jó dolog, hogy 
a helyetteseimmel félszavakból értjük 
egymást. A kampusz-főigazgatóságon 
dolgozik még 19 kolléga, mivel az új fel-
állásban, február 1. óta a kollégiumok is 
hozzánk tartoznak. A 19 kolléga közül 
nyolcan foglalkoznak a kollégiumi 
ügyekkel. A munkamenetet is ki kellett 
alakítanunk, de kell egy félév, mire min-
denkivel összecsiszolódunk. Szeptember 
1-ére kell eljutnunk abba a stádiumba, 
hogy a kampusz vezetése automatikusan 
működjön.

• Ez a változás hoz-e valamilyen 
pluszt a halászati ágazatnak?

– Szerintem igen, mert itt van a szar-
vasi infrastruktúra, amit még nem hasz-
náltunk ki az oktatásban. A Halasi-Ko-
vács Bélával folytatott beszélgetések 
alapján jó lehetőség vannak ennek az 
infrastruktúrának a bevonására az okta-
tásba. Ez előnyt jelent, mivel itt rövid, 
néhány hetes kurzusokat is meg tudunk 
hirdetni, magyar és nemzetközi terüle-
ten egyaránt. Mondok egy példát: meg-
hirdetünk egy pontyszaporítási kurzust, 
amire magyar és külföldi halászati szak-
emberek jelentkezhetnek. Az ilyen tan-
folyamokat nem szabad iskolai végzett-
séghez kötni, hisz’ mindketten tudjuk, 
milyen komoly munkaerőhiány van az 
ágazatban. Azt is látjuk, hogy sokszor az 
a fejlődés gátja, hogy a halászatban dol-
gozó kollégák nem ismerik a legújabb 
vívmányokat és lehetőségeket. Kutya kö-
telességünk bemutatni nekik a legújabb 
technikákat, mert bár bizonyára nem 
fogják azonnal használni őket, de tudni 
fognak a lehetőségről. 

Ez a szemlélet egyébként teljesen egy-

bevág az egyetem vezetésének elképzelé-
seivell, illetve a kuratórium igényével is, 
miszerint a felnőttképzésben előre kell 
lépnünk.

• Itt kapcsolódnék a halászat in-
novációjához, ugyanis a MA-HAL és 
a MOHOSZ stratégiai megállapodá-
sa szerint a MOHOSZ speciális jogál-
lású haltermelő tagjai olyan őshonos 
halfajok termelésébe fognak, amik-
kel eddig nem foglalkoztak.

– A MOHOSZ igénye jogos, sőt! Ez 
nem csak igény, mert most jár le a 15 
évre szóló halgazdálkodási tervek első 5 
éve. Dérer István úr, a MOHOSZ főigaz-
gatója elmondta, hogy kiemelt figyelmet 
fordítanak a haltelepítésekre, és hogy a 
telepítéseknél számon kérik a halfajok 
változatosságát. Szerintem ez komoly le-
hetőség a halászati ágazat számára - bár 
egyelőre még nem látom, hogy tudunk-e 
élni vele. Elég komoly vita övezi ezeket a 
telepítéseket, mert – értelemszerűen – a 
hagyományos tógazdasági technológiá-
ba nehezen beilleszthető halfajok is sze-
repelnek a horgászok listáján. Ponty 
mellett például nagyon nehéz compót 
tartani.

• Fontos kérdés az ár is…
– Így van. Bölcs meglátása volt Né-

meth Istvánnak, a MA-HAL elnökének és 
Dérer István úrnak, hogy a keszegfélék – 
amiket a horgászszervezetek nagyon 
igényelnek – kilogrammonkénti piaci ára 
meghaladja a pontyét, annyira kurrens 
termékké váltak. Ha ároldalról közelítjük 
meg a kérdést, akkor a keszegfélék ter-
melésében van ráció. Itt látom az egye-
tem lehetőségét is abban, hogy a szarva-
si infrastruktúrát becsatornázzuk a hor-
gászigények kielégítésére.

• De a haltermelőket be lehet-e 
vonni ebbe a körbe?

– Mindig kritikus szemmel néztem az 
ágazat tevékenységét, akkor is, amikor 
azt mondtam, hogy kevés az innováció 
az ágazatban. De a jobbító szándék szólt 
belőlem: nemcsak a kritikát, hanem az új 
irányt is igyekszem megmondani. A ha-
lászat gyönyörű szakma, de a jövedelem-
termelő képessége igen kicsi, alig 4 szá-
zalék. Ilyen alacsony jövedelmezőség 
mellett botorság innovációt elvárni tőle. 
A tavaly még megrendezett gödöllői 
szakmai konferencián Lévai Ferenc is azt 
mondta, hogy nincs innováció az ágazat-
ban. Ezt kicsit sarkos megfogalmazás-
nak tartom, de sok benne az igazság. 
Még mindig a múltból élünk, amikor 
még nagyon sok, mérföldkőnek is nevez-
hető innováció jelent meg a magyar hal-
tenyésztésben. Világszínvonalú innová-
ció volt Woynarovich Lexi bácsitól a 
pontyikra ragadósságának az elvétele, és 

A halas szakmában köztudott, hogy Urbá-
nyi Bélának a hal után a (Fradi)-sas a má-
sodik legkedvesebb állata (for ever Fradi)
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ugyanilyen jelentős innovációnak számít 
Lévai Feriék intenzív harcsatermelési 
technológiájának kidolgozása, Horváth 
Gizike ivadéknevelési technológiája, Hor-
váth professzor pontytermelési techno-
lógiája, Molnár Kálmán halegészségügyi 
tevékenysége, és még sorolhatnám. 

Ezek az innovációk azonnal látványos 
eredményt hoztak a termelőknek. Ter-
mészetes, hogy mindenki ezt a hőskort 
sírja vissza, mert a gyakorlatba átültet-
hető eredményekre van szükség. De a 
világ megváltozott. 

Tudomásul kell venni, hogy új szem-
léletre van szükség. Nekünk kutatóknak 
is! Azt tapasztalom, az innovációt be kell 
illesztenünk a jelenlegi technológiába, 
hogy a termelők alkalmazzák is, mert 
úgy nem igényel nagy változtatást. Part-
neri viszonyt kell kialakítani a termelők-
kel, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció 
nagyobb mértékben megjelenjen az ága-
zatban. Ehhez azonban az is szükséges, 
hogy a termelőt ne mozdítsuk ki a meg-
szokott komfortzónájukból, azonkívül 
segíteni kell nekik annak megértésében, 
hogy egy-egy innováció hogyan szolgálja 
őket.

• Az innováció szorosan összefügg 
a támogatáspolitikával és a jövedel-
mezőséggel. Tavaly lezárult a 
MAHOP, idén elindult a MAHOP 
Plusz. Lesz-e elegendő forrás kuta-
tás-fejlesztésre és innovációra?

–A lezárult MAHOP-pal kapcsolatban 
úgy látjuk, hogy még több milliárd forint 
elbírálatlan pályázat van a rendszerben. 
A Magyar Államkincstárhoz kerültek az 
uniós kifizetések, elbírálások, és nagyon 
nagy a csúszás. Elemi érdeke az egész ag-
ráriumnak, hogy miután a kormány 
4265 milliárd plusz forrást ad vidékfej-
lesztésre, a MÁK határidőre feldolgozza 
ezt a hatalmas összeget. De efelől van-
nak kétségeim.

• Minket, halászokat kihagytak 
ebből a forrásszerzési lehetőség-
ből…

– Viszont már mind a MA-HAL, mind 
a MOHOSZ vezetése kezdeményezte, 
hogy a halász-horgász szektor is része-
süljön belőle. Egyelőre nem kaptunk vá-
laszt. Kicsit értetlenkedve hallom a halá-
szati cégektől, hogy a kért összeg kevés, 
és miért kellene feltételekhez kötni az 
ökogazdálkodás hektáronkénti támoga-
tását. Úgy gondolom, hogy miután a fej-
lesztésekhez saját forrásra is szükség 
van, ezért az ökogazdálkodásra kapott 
támogatás egy részét fejlesztésre, inno-
vációra kellene fordítani. Hozzáteszem, 
hogy nem csak a MAHOP Pluszból, 
hanem más operatív programok forrása-
iból is pályázhatunk innováció megvaló-

sítására. Egyetemi emberként is alapve-
tő érdekem, hogy a halászati cégek fenn-
maradjanak, jól működjenek, mert a 
gyakorlatnak akkor tudok szolgáltatni, 
szakembereket, tudást, technológiát biz-
tosítani.

• Az ágazatban még mindig sok a 
kritikus hang a halász-horgász vi-
szony alakulásával kapcsolatban.

– Én is hallom ezeket a hangokat, de 
megmondom őszintén, nem értem a pol-
émiát. Örüljünk neki, hogy ilyen jó a 
kapcsolatunk a MOHOSZ-szal, mert 
velük együtt sokkal messzebbre jutunk, 
mintha egymagunk lennénk. Az ágazat-
nak nincs olyan erős érdekérvényesítő 
ereje, mint a MOHOSZ-nak, és mindkét 
szervezet vezetői sokat tesznek azért, 
hogy a stratégiai együttműködés egyre 
erősebb és stabilabb legyen. 

Van még egy fontos dolog: a korábban 
a halász cégek által kezelt természetes 
vizeket ma már a MOHOSZ kezeli, és ne-
künk továbbra is elemi érdekünk, hogy 
ezek a víztestek jó állapotban legyenek, 
illetve hogy a haltelepítést magas szin-
ten, a horgászok új igényeit kielégítve 
oldjuk meg.

• A horgászat igényeinek kielégí-
tése mellett az is célja az ágazatnak, 
hogy a hazai halfogyasztás itthon 
termelt hal fogyasztásával növeked-
jen. Csakhogy e téren is ugyanolyan 
nagy rés van a termelők és a fo-
gyasztók között, mint az innováció 
alkalmazásában. Ezt az árkot hogy 
lehetne betemetni?

– Nem nekünk kell feltalálnunk a spa-
nyolviaszt. Kutatóként el kell mennünk 
a termelőkhöz párbeszédet folytatni 
arról, hogy az adott technológián belül 

hol lehetne innovációt megvalósítani. 
Nem biztos, hogy ennek a párbeszédnek 
az eredményeként nagy összegű projek-
teket kellene megvalósítani, sok esetben 
saját forrásból megoldhatók a problé-
mák. Kollégáimnak is üzenem, hogy ki 
kell menni a terepre, gumicsizmát kell 
húzni, a helyszínen kell megtapasztalni a 
problémákat, és úgy megoldani őket. Így 
a termelők is partnernek tekintik a kuta-
tókat. Remélem, hogy a pandémiás hely-
zet hamarosan megváltozik, és meg 
lehet rendezni azokat a konferenciákat, 
amelyeken egy-egy problémakört vita-
tunk meg a termelőkkel. 

Látni kell a szakmánkat. 
Ahogy kitavaszodik, a halászati ága-

zatban keményen dolgoznak az embe-
rek, nincs idejük több napra elutazni. A 
hal is olyan állat, amely állandó felügye-
letet követel, a tógazdának ott kell len-
nie a tóparton. Viszont a fennmaradó 
2-3 hónapban meg tudjuk szólítani a 
gazdákat egy-félnapos, tematikus, prob-
lémaorientált párbeszéd erejéig, és ezek-
ben igenis megszólalásra kell provokálni 
a gazdákat. Mindenki hangját meg kell 
hallani, mert a hálóhúzó halászok a saját 
bőrükön érzik a problémát.

• Tanár úr, végezetül egy zsebbe 
vágó kérdés: drága-e a hal?

– Szerintem ez viszonyítás kérdése. 
Az a véleményem, hogy idehaza alul van-
nak árazva a vad- és haltermékek. Ezek a 
termékek a gasztronómia prémium kate-
góriájába tartoznak. Ha elmegyünk egy 
tengerparti étterembe, észre sem vesz-
szük, hogy 80-100 eurót fizetünk ki a 
tenger gyümölcseiért; tudomásul vesz-
szük, hogy ennyibe kerül. Tudatosítani 
kellene a fogyasztókban, hogy a halhús 
előállítása nem olcsó, és hogy emiatt 
több pénzt is kérhetne érte a haltermelő. 
Csakhogy a hazai piacon ez nehezen 
megvalósítható, mert a baromfit például 
a hal vetélytársának tekintik – holott 
nem az. A halhús más minőséget képvi-
sel, mint a csirkehús. Nem beszélve 
arról, hogy a csirke feldarabolásával je-
lentősen magasabb árat (lásd comb, far-
hát, mell) kapnak a termelők, mint a hal 
esetében. 

És itt hadd kanyarodjak vissza beszél-
getésünk elejére! Ha a termelők a jelenle-
ginél többet tudnának kapni a halért, 
akkor fejlesztésre és innovációra is több 
pénzt tudnának fordítani. A magyar ha-
lászati ágazat jelenleg ki van zsigerelve. 
Bárki bármit mond, elemi érdekünk, 
hogy több pénz jusson a gazdák zsebébe 
a támogatások révén. A MOHOSZ-szal 
való kapcsolatunkat tovább kell erősíte-
ni, mélyíteni.

HAJTUN GYÖRGY    

Nem szabad homokba dugni a fejünket: 
beszélni kell róla, hogy vannak problé-
mák a pontytenyésztésünkkel, jelentet-
te ki Urbányi Béla, aki sokat foglalkozik 
ezzel a témakörrel. Mint a professzor 
hangsúlyozta, a minőségi termelésre 
való átállás a technológia megváltozta-
tása, innováció nélkül nem valósítható 
meg. Ki kell lépni a komfortzónánkból, 
változtatni kell a termelés menetén, 
mert már nemcsak a piac, hanem a klí-
maváltozás is új kihívások elé állítja a 
termelőket. A gazdáknak érzékennyé 
kell válnia e problémák iránt, már csak 
azért is, mert ez az ágazat egyik kitörési 
lehetősége. A minőségi halhústermelés-
nek vannak olyan pontjai, amik minden 
tógazdaságban beválnak, bár persze a 
helyi adottságok figyelembe vételével 
lehet teljes technológiát kialakítani. 

A másik, úgymond, kitörési pontja az 
ágazatnak a termékek feldolgozottságá-
nak további növelése, mondta végezetül 
Urbányi Béla. 
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Horváth Ferenc, a MA-HAL Ponty-
tenyésztő Tagozatának elnöke 
egy sikeres februári online kon-

ferencia után azt mondta, hogy a 2017-
ben félbemaradt ponty-teljesítmény-
vizsgálatok után – a MA-HAL Pontyte-
nyésztő Tagozatának 
kezdeményezésére, a 
tagok egyetértésével – 
2021-ben újraindítják a 
hazai pontyfajták, ponty 
tájfajták, -hibridek és 
keresztezési kombináci-
ók teljesítőképességét és 
termelékenységét meg-
határozó halastavi és la-
boratóriumi vizsgálato-
kat. E vizsgálatok szabá-
lyait a folyamatosan fej-
lesztett Ponty-teljesít-
ményvizsgálati Kódex 
határozza meg. A kóde-
xet és a teljesítmény-
vizsgálatok szervezését 
a jelenlegi körülmények-
nek, a tudományos kuta-
tómunkával elért ered-
ményeknek és az érvényes törvényi sza-
bályozásnak megfelelően kell módosíta-
ni.

Jogi változások
A teljesítményvizsgálati rendszer meg-
változtatását a 2019-es állattenyésztési 
törvény és annak végrehajtási utasítása 
írta elő, mondta el az elnök. A rendelet 
két ponton hozott nagy változást az ed-
digi állapotokhoz képest. Az egyik, hogy 
jogi személy tenyésztő tevékenységet 
semmilyen állatfaj esetében nem folytat-
hat, a másik, hogy a teljesítményvizsgá-
latok az állam hatásköréből a tenyész-
tőkhöz kerültek. A hal speciális helyzet-
ben volt a törvény módosításáig, mivel a 
Nébih a Pest Megyei Kormányhivatallal 

közösen végezte a teljesítményvizsgála-
tokat. Ugyanakkor a MA-HAL kezdemé-
nyezte az Agrárminisztériumnál, hogy a 
jogi személyek tilalmát a halra ne vonat-
koztassák, mert ebben az esetben annyi 
egyesületet kellene alapítani, ahány 

pontyfajtát nyilvántartanak. A miniszté-
rium eleget tett a MA-HAL kérésének, 
ami nagy könnyebbség az ágazatnak. Az 
elnök ez úton is köszöni a minisztérium, 
a szakigazgatás, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara (NAK), és a MOHOSZ tá-
mogatását.

A teljesítményvizsgálatok egységének 
megőrzése érdekében az az elgondolás 
született, hogy a vizsgálatok koordinálá-
sának és az eredmények auditálásának a 
Magyar Agrár-és Élettudományi Egye-
tem (MATE) Halászati Kutatóközpontjá-
ban (HAKI) lesz a legjobb helye, mert így 
biztosítható a vizsgálatok objektivitása. 

Az intézmény partner volt a feladat el-
vállalásában, és a februári online konfe-
rencián az érintettek is elfogadták a vá-

lasztást. Tehát elmondható, hogy a rend-
szer új alapokon fog működni, bár a vizs-
gálatokat a régi kódex alapján végzik. 

Az ülésen egy 5 éves programot is el-
fogadtak, ami alapján továbbra is öté-
vente végzik a pontyfajták teljesítmény-
vizsgálatát. 

A HAKI szerepe
Kovács Gyula, a HAKI munkatársa kapta a 
teljesítményvizsgálatok koordinálásának 
feladatát. Kovács Gyula elmondta la-
punknak, hogy a hazai pontyfajták állami 
elismerési rendszerének kulcsfontosságú 
részét, a teljesítményvizsgálati rendszer 
módszereit eredetileg is a HAKI-ban dol-
gozták ki. A HAKI most is meghatározó 
szerepet kíván betölteni a halfajták állami 

elismerési rendszerének kidolgozásában, 
valamint végrehajtása szakmai koordiná-
lásában. 

A pontyfajták állami elismerésének a 
mindenkor aktuális „Ponty teljesítmény-
vizsgálati kódex” az alapja. A HAKI a ké-
sőbbiekben is részt vett a kódex kidolgo-
zásában. Ebben a teljesítményvizsgálat 
feltételeit, a vizsgált állomány tartási 
technológiájának leírását és a vizsgálat 
módszertanát részletezik, ami alapján a 
teljesítményvizsgálatot végzik. A tudo-
mány haladásával és a hazai pontyter-
melést érintő változásokkal összhang-
ban időről időre felül kell vizsgálni a kó-
dexet, és szükség esetén frissíteni kell. 

A HAKI-nál szakmai kérdések fogal-
mazódtak meg a Ponty-teljesítményvizs-

Megújul a hazai pontyfajták állami 
elismerésének rendszere
A 2019. évi LVI. törvény, az állattenyésztési törvény állattenyésztést szabályo-
zó rendelkezései 2019. augusztus 1-jén léptek hatályba, és eszerint az állami-
lag elismert pontyfajták teljesítményvizsgálati rendszerének koordinálása a te-
nyésztőszervezetek feladata. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezet (MA-HAL) Pontytenyésztő Tagozata felkérte a Magyar Agrár-és Élet-
tudományi Egyetem (MATE) Halászati Kutatóközpontját (HAKI), hogy koordi-
nálja a hazai pontyfajták állami elismerésének megújítására irányuló teljesít-
ményvizsgálati rendszert.

Az akasztói sziki ponty igen jó teljesítményvizsgálati eredményekkel büszkélkedhet
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gálati Kódex egyes meghatározásaival 
kapcsolatban, ezért javasolták, hogy 
hozzák létre a kódexbizottságot, amibe a 
HAKI és a MA-HAL Pontytenyésztő Ta-
gozatának delegáltjai mellett további 
szakértők bevonását javasolják. A HAKI 
és MA-HAL egyeztetése alapján a követ-
kező főbb módosításokra tettek javasla-
tot a Ponty-teljesítményvizsgálati Kó-
dexben:

1. A fajtaelismerés fenntartására irá-
nyuló teljesítményvizsgálatok minimum 
(hizlaló) tófelületének csökkentése 1 
hektárról 0,5 hektárra úgy, hogy a 0,5 
hektár tófelület magába foglalhat több 
kisebb (telelő) tavat.

2. Anyaállomány (törzsállomány) mi-
nimumlétszámának meghatározása, 
amit a tenyésztőszervezeteknek köteles-
sége fenntartani (a jelenlegi javaslat 50 
ikrás egyed és 50 tejes egyed).

3. Javaslat az anyaállomány egyedi je-
lölési kötelezettségére. Az állattenyész-
tésben más fajok esetében is egyedileg 
jelölik a törzsállományt a nyomon követ-
hetőség és a tenyésztési programok vég-
rehajtása érdekében. (Már a halak eseté-
ben is elérhető egyedi jelölés rendszer, 
ennek a bevezetését javasolják). Azon-
ban a MA-HAL Pontytenyésztő Tagozata 
ezt nem szavazta meg egyhangúlag. 

4. Az új javaslat szerint a teljesít-
ményvizsgálat feltételeit megteremtő és 
azt lebonyolító szakértő az anyaállo-
mány ellenőrzését is végzi, egyedi jelölés 
és egyéb azonosítás alapján.

Kódexbizottság alakult
Kovács Gyula arról is tájékoztatott, hogy 
a MA-HAL Pontytenyésztő Tagozatának 
2021. február 18-i ülésén a következő 
határozatok születtek a teljesítmény-
vizsgálati kódex módosítására vonatko-
zó javaslatokkal kapcsolatban, illetve a 
kódexbizottságot illetően:

• a fajtafenntartó teljesítményvizsgá-
latok folytatódjanak 5 éves ciklusban a 
MATE-HAKI gondozásában;

• a fajtaelismerés fenntartására irá-
nyuló teljesítményvizsgálatok minimum 
(hizlaló) tófelületének minimális mérte 
0,5 hektár tófelület legyen, ami több 
tóból (telelőből) is állhat;

• az anyaállomány (törzsállomány) 
minimumlétszáma, amelyet a tenyész-
tőszervezeteknek kötelessége fenntarta-
nia, 50 ikrás egyed és 50 tejes egyed; ha-
vária esetén ez tovább csökkenthető, de 
a pótlásról mielőbb gondoskodni kell;

• nem alakult ki teljes konszenzus az 
anyaállomány egységes egyedi jelölési 
rendszerének bevezetésével kapcsolat-
ban, ezért érvényben marad a törzs-
könyvekben meghatározott jelölési mód, 

és arról minden fajtafenntartó maga 
gondoskodik. A MATE-HAKI szakvéle-
ménye alapján a jelenlegi jelölési módok 
(úszócsonkítás, égetés, fagyasztás) állat-
jóléti szempontból kérdéseket vetnek 
fel. A MATE-HAKI génbankjában szer-
zett tapasztalatok alapján a tagságnak az 
egyedi chipes jelölés bevezetését javasol-
ják, illetve az ezután kidolgozott új te-
nyésztési programokba való beépítését 
mint egységes jelölési módszert;

• a Pontytenyésztő Tagozat egyhangú-
lag elfogadta, hogy a teljesítményvizsgá-
lat feltételeit és lebonyolítását végző 
szakértő az anyaállomány ellenőrzését is 
elvégezze.

• a Pontytenyésztő Tagozat egyhangú-
lag megválasztotta Kovács Gyulát a kó-
dexbizottság elnökének, Dankó Istvánt, 
Simonics Gézát és Dr. Gorda Sándort a kó-
dexbizottság tagjainak.

Új MA-HAL-szolgáltatás
A tenyésztőszervezetek munkájának se-
gítése és megkönnyítése érdekében új 
szolgáltatást vezetett be a MA-HAL. A 
szolgáltatás keretében a tenyésztésveze-
tők szabadon fordulhatnak kérdésekkel 
Gorda Sándor korábbi országos pontyte-
nyésztés-vezetőhöz, aki nemcsak te-
nyésztés- és teljesítményvizsgálati ügyek-
ben, hanem hatósági szabályozással és 
fajtabejelentéssel kapcsolatban, illetve a 
fenntartáshoz szükséges dokumentáció 
összeállításában is a tenyésztőszerveze-
tek rendelkezésére áll. Elérhetőségei a 
MA-HAL honlapján is megtalálhatók. 

A tenyésztőszervezetek a teljesít-
ményvizsgálatok során alkalmazott 
technológiával, a lebonyolítás techniká-
jával (vizsgálati helyszín, kihelyezési 
mennyiség, polikultúra alkalmazhatósá-
ga, hogy csak a leggyakoribb témákat 
említsük), a nemesítéssel, a nyilvántar-
tással, a törzskönyv vezetésével, jelölés-

sel és jogi szabályozással kapcsolatban 
fordulhatnak hozzá.

Gorda Sándor a kódexbizottság tagja-
ként aktívan közreműködik a termelés 
és a hatósági szabályozás változásaihoz 
illeszkedő új teljesítményvizsgálati rend 
kidolgozásában. Emellett részt vesz a 
MATE HAKI által végzett ponty-teljesít-
ményvizsgálatok minden egyes munka-
fázisában, a kísérleti halak kihelyezésé-
től kezdve a törzs-anyaállomány jelölésé-
nek, mennyiségének ellenőrzésén és a 
próbahalászatokon át az értékelő leha-
lászásig és a laboratóriumi vizsgálatokig. 
Ezek alkalmával javaslatot tesz az esetle-
ges változtatásra mind a tenyésztőszer-
vezeteknek, mind a teljesítményvizsgá-
latok lebonyolítására vonatkozóan. 
Rendszeresen tartja a kapcsolatot a 
Nébih Állattenyésztési Igazgatóságával a 
szabályozási változások és a támogatási 
lehetőségek nyomon követése és megis-
merése érdekében.

Az egyik legfontosabb feladata az 
idén a teljesítényvizsgálatok sikeres elin-
dítása a MATE HAKI munkatársaival 
négy vizsgálati helyszínen, négy ponty-
fajtával, valamint megkezdeni legalább 
az idén teljesítményvizsgálatba bevont 
pontyfajták tenyésztőszervezeteivel a 
tenyésztési programjaik kiegészítését, 
amivel a teljesítményvizsgálatok hivata-
lossá tehetők – és amelyek vizsgálati dí-
jának 70 százaléka a még érvényes tör-
vényi szabályozás értelmében pályázat 
keretében támogatásként visszaigényel-
hető. Mivel a támogatás igénylését a 
Nébih Állattenyésztési Igazgatósága ér-
vényesíti, fontos, hogy a folyamatos kap-
csolattartás kiterjedjen a hatóság értesí-
tésére és tájékoztatására a teljesítmény-
vizsgálatok minden lépéséről, azok idejé-
ről, hogy a hatóság megfigyelői lehető-
ség szerint részt vehessenek rajtuk.

H. GY.

Helyreigazítás

A Halászati Lapok márciusi számában a Viski József helyettes államtitkárral, az 
Irányító Hatóság vezetőjével készített interjú felvezető szövegében elírás 
történt.

A publikált szöveg: „A 2013–2020 közötti uniós támogatási ciklust 2 évvel meg-
hosszabbította az Európai Bizottság azzal, hogy az új, 2021–2027 időszak progra-
mozása, indítása csak 2023-ban várható. Az új, MAHOP Plusz néven induló prog-
ramozás még tart, ennek ellenére az előző támogatási ciklus eredményeit – ha nem 
is véglegesen, de – összegezhetjük. Kérdéseinket Viski Józsefnek, a MAHOP Irányí-
tó Hatóságát vezető helyettes államtitkárnak tettük fel.”

Az Irányító Hatóság kérésének eleget téve közöljük, hogy „az ETHAA esetében 
nincs átmeneti időszak, a ciklusok 2014–2020-ig (2023. december 31-ig lehet kifi-
zetni) és 2021–2027-ig (2029. december 31-ig lehet kifizetni) tartanak. A MAHOP 
esetében a végrehajtás, a MAHOP Plusz esetében a tervezés van folyamatban. A 
MAHOP Plusz-ban tervezett intézkedések alapján a felhívások már 2021-ben meg-
jelenhetnek.”



• Milyen gazdálkodási évet zárt az 
RDHSZ 2020-ban? 

M. P.: A 2020. évi eredményünk pozi-
tív lett. A mérleg szerinti eredményünk 
145 millió forint, ami 34 millió forinttal 
több, mint a 2019-es. Bevételeink ugrás-
szerűen nőttek. Ezt igazolja, hogy a 
2019. évi jegybevételünk a 2018-ashoz 
viszonyítva 79 millió forinttal nőtt, míg 
az összes a 2020. évi bevételünk 808 mil-
lió forint lett. Ez 125 millió forinttal 
több, mint 2019-ben, ami területi jegyá-
raink növelésének tudtató be. A növeke-
dést teljes egészében a horgászjegyek ér-
tékesítésével értük el: a jegyértékesítés 
bevétele 2019-ben 640 millió, 2020-ban 
765 millió forint volt. A jegyértékesítés 
kimutatásából 695 fős növekedés vezet-
hető le. Az idén február 28-ig értékesített 
és kiszámlázott, éves Duna-ági területi 
jegyek száma 4914 darab, ami 414-gyel 
több, mint amennyit 2020 hasonló idő-
szakában értékesítettünk. Örvendetes-
nek tartom, hogy a felsorolt adatok tük-
rében 2018 óta növekvő tendenciát mu-
tatnak a jegybevételeink.

• Hogyan, milyen tervekkel indul-
tak neki a 2021-es esztendőnek? 

M. P.: A 2021. évet a jegyforgalmazási 
szerződések aláírásával indítottuk. Az el-
nökség által elfogadott munkaterv tava-
szi és őszi küldöttgyűléseket tartalmaz, 
valamint az alapszabályunk által előírt 
négy elnökségi ülést. A pandémia okozta 
kihívásokhoz természetesen igazodunk. 
Amennyiben nem lesz lehetséges a ren-
dezvények megtartása, elektronikus 
úton, illetve tértivevényes levelezéssel 
fogjuk irányítani a szövetséget. 

Szakmai bizottságaink elkészítették 
2021-re vonatkozó feladatterveiket, 
amikhez költségvetési terv is tartozik. A 
versenysport bizottság a lehetőségek ha-
tárain belül meg kívánja valósítani a be-
tervezett versenyeket. Szerencsére a hor-
gászat, mint versenysport, a kivételek 
körébe tartozik. Elsőként a XX. Csónakos 
Országos Pergetőbajnokság I. fordulójá-
nak megrendezésére készülünk Maká-
don. Ifjúsági és oktatási bizottságunk 
négy tagegyesületi pecasulit, gyermek-

napot, általános iskolai horgász szakkö-
röket, valamint három gyermektábor 
megrendezését tervezi. Környezetvédel-
mi bizottságunk folyamatosan felügyeli 
vízterületeink környezeti állapotát, víz-
minőségét. 

A pandémia miatt előállt kényszerhely-
zetet kihasználva könyv formájában ter-
vezzük megjelentetni a Duna-ág horgász-
történelmét, és külön kötetben a környe-
zeti történelmét. Júniusban zárjuk le no-
vellaírói pályázatunk második fordulóját, 

a legszebb novellákat kötetben kívánjuk 
kiadni. Elkészült a kétszer 50 perces ter-
mészetfilmünk „RSD – A marasztalt 
folyó” címmel, amit az érdeklődő, a Du-
na-ágat szerető közönség minél szélesebb 
körével meg kívánunk osztani. Elkezdünk 
egy kutatási projektet, amiben a ráckevei 
pikkelyes pontyunk természetes szaporo-
dásának problémáit kutatjuk, 10 millió fo-
rintos AM-támogatással.

• Milyen hatással van a pandémia 
a horgászatra?

U. Zs.: A járvány miatt kialakult hely-
zet nem volt negatív hatással horgásza-
ink számának alakulására. Az elmúlt 
évben 22 433 felnőtt állami jegyet (4%-
os növekedés), 645 ifjúsági állami jegyet 
(44%-os növekedés), 2438 70 év feletti 
állami jegyet (2%-os növekedés), vala-
mint 5301 gyermek állami jegyet (22%-

os növekedés) értékesítettünk. (A záró-
jelben szereplő arányok a 2019-hez ké-
pest bekövetkezett változást jelentik). 

Tavaly 12 227 felnőtt éves területi je-
gyet (1%-os növekedés), 534 ifjúsági terü-
leti jegyet (28%-os növekedés), valamint 
3071 gyermek területi jegyet (18%-os nö-
vekedés) értékesítettünk (szintén 2019-
hez képest.) Tehát mindösszesen 30 817 
állami jegyet, illetve az egyes területi jegy-
féleségeket összesítve 15 832 darab éves 
területi jegyet értékesítettünk a halgazdál-
kodási jogosultságunkba tartozó Rácke-
vei-(Soroksári)-Dunára és mellékvizeire. 

A makádi Ezüstparti Horgászhely-
együttes és a Rózsa-sziget Horgásztanya 
kihasználtságát a pandémia nem rontotta, 
sőt. 2021-re az éves fix bérleményeink 
(vendégszoba, lakókocsi, csónakkikötő 
hely) szinte mind egy szálig elkeltek, és fo-
lyamatosan érkeznek a helyfoglalások a 

vándor-horgászhelyeinkre is. Ha a helyzet 
nem romlik, erős horgászszezon áll előt-
tünk.  

• Milyen a fegyelmi helyzet a stége-
ken?

U. Zs.: Tavaly 476 ügyben indítottunk 
halvédelmi vagy egyéb vonatkozású eljá-
rást. A 12 főállású hivatásos halőrből álló 
halőri szolgálat professzionálisan ellátja 
feladatát. Segítséget kapunk néhány aktív 
társadalmi halőrtől is. Jó kapcsolatot ápo-
lunk a területen lévő valamennyi rendőri 
szervvel, mind a szárazon, mind a vízen. A 
szükséges technikai eszközök rendelkezé-
sünkre állnak, de a folyamatos fejlesztés 
elengedhetetlen.  

• Milyen óvintézkedéseket hozta-
tok az ügyvezetés védelmében? 

U. Zs.: Sajnos tavaly október 21-én 
három, az ügyintéző szervezetben dolgozó 
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Molnár Pál Udvari Zsolt

A sokoldalú és „mindenoldalú” szövetség, az RDHSZ
A Magyar Országos Horgász Szövetség egyik emblematikus tagszövetségénél, a 
Rác kevei-Duna-ági Horgász Szövetségnél (RDHSZ) jártam. A horgász civil szer-
vezet egyben a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet oszlo-
pos tagja, mivel a horgászcélú haltermelés teljes vertikumát lefedi négy telep-
helyén. Kérdéseinkre dr. Molnár Pál elnök és Udvari Zsolt ügyvezető igazgató 
válaszolt.
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munkatársunk megfertőződött. A helyzet-
re gyorsan reagáltunk, október 22-én az 
egész központi irodára kiterjedő fertőtle-
nítést rendeltünk és végeztettünk el egy 
erre szakosodott céggel. Ekkor valamennyi 
RDHSZ-dolgozó számára laboratóriumi 
COVID-tesztet rendeltem el. Az 1/2020. 
számú ügyvezető igazgatói utasítással a 
munkavégzés koronavírus-járvány miatti 
átmeneti szabályzatának mellékleteivel 
szabályoztuk a további munkavégzést (pl. 
telephelyek közösségi tereinek takarításá-
ra vonatkozó előírás, az ózongenerátoros 
fertőtlenítő készülék használatának sza-
bályai). A szükséges higiéniai teendőkről 
munkatársainkat és valamennyi partne-
rünket részletesen tájékoztattuk. Az érte-
kezleteket rendszerint videókonferencia-
ként tartjuk meg. Az ügyfélforgalmat a le-
hetséges minimumra csökkentettük, és 
amennyiben tehetjük, az ügyfeleket idő-
ben egymástól elválasztva hívjuk be, előze-
tes ügyfélfogadási időpont biztosításával. 

Már idén is túl vagyunk a munkáltató 
által elrendelt kollektív COVID-teszteken. 
A 33 fős munkaszervezetből eddig hét kol-
léga esett át igazoltan a fertőzésen. Az el-
rendelt veszélyhelyzet kapcsán a horgá-
szattal, a horgász- és horgász-sportren-
dezvényekkel, valamint a horgászati ügy-
intézéssel, okmánybiztosítással kapcsolat-
ban a MOHOSZ által kiadott eljárásrendi 
tájékoztatókat azonnal megküldjük 
tagegyesületeinknek. 

Valamennyi dolgozónknak ajánlottam 
a védőoltásra történő regisztrációt. A mű-
ködőképesség fenntartása érdekében 
tisztségviselőinket írásban is felkértük az 
oltás mielőbbi beadására.

• Milyen eredménnyel zárult a hal-
termelésetek?

U. Zs.: A makádi halastavainkon 158 
tonnát, a dömsödi tógazdaságunkban 
pedig 74 tonna pontyot termeltünk 2020-
ban. A makádi haltermelés 20 százalékkal 
elmaradt terveinktől – igaz, ott rendsze-
rint az országos termelési mutatókat jóval 
meghaladó eredményt szoktunk produkál-
ni. A kimondottan hűvös 2020-as tavasz 
sem kedvezett a haltermelésnek. 

Kevésbé intenzívre állított dömsödi ha-
lastavainkon több mint 30 százalékkal túl-
teljesítettük a terveket. A pontytermelé-
sen kívül ragadozó halfajok előállítására is 
törekszünk, és 2020-ban megközelítette a 
2000 kg-ot az előállításuk. Ez főleg harcsa- 
és csukafajokból tevődött össze. Tavaly 
egy-két halastavunk halállományában je-
lentkeztek enyhébb halegészségügyi prob-
lémák késő nyáron, amiket friss víz bizto-
sításával és klórmeszes kezeléssel sikerült 
hatékonyan kezelnünk. Évek óta napiren-
den van nálunk a ragadozóhal-termelés 
fejlesztése. Új dömsödi tógazdaságunk le-

hetőségeit kihasználva elsődlegesen az in-
tenzív fogassüllő-termelés felé vesszük az 
irányt.

• Hogyan alakultak a haltelepítések 
a tavalyi és az idei első negyedévben? 

U. Zs.: A Ráckevei-Duna-ági Horgász 
Szövetség által hasznosított vízterületek 
2020-as haltelepítési tervéből és a megva-
lósított telepítései tényadatokból is kitű-
nik rendkívüli volumenű pontytelepíté-
sünk, amit horgászaink igényei szerint 
végzünk, és, reméljük, a megelégedésükre. 
A 206 tonnás tavalyi pontytelepítés mint-
egy 100 kg/hektáros(!) pontytelepítést je-
lent a Ráckevei-(Soroksári)-Dunában és 
mellékvizeiben. 

Az idei évet kétnyaras (nagyméretű) 
pontytelepítéssel kezdtük. Idén tavasszal 
eddig 43 475 kg pontyot telepítettünk a 
Duna-ágba. Pontyból minimum 190 000 
kg a haltelepítési tervünk 2021-re, fogas-
süllőből pedig 2 millió darab zsenge és 150 
ezer előnevelt, csukából 300 ezer zsenge és 
50 ezer előnevelt. Ez a csuka, a harcsa és a 
süllő 1-3 nyaras korosztályaiból minimum 
1000 kg-ot jelent. 

Ugyanakkor az 1 tonnás mennyiséggel 
nem lennénk megelégedve, a ragadozóte-
lepítéseket – a tavalyi évhez hasonlóan – 
szeretnénk 2-2,5-szeresen túlteljesíteni 
(2000-2500 kg). 

Tehát az a tervünk, hogy terven felül is 
bőségesen telepítünk vizeinkbe az ősho-
nos halállományok gyarapítása és a horgá-
szaink élményeinek gazdagítása érdeké-
ben. 

• Milyen fejlesztések valósultak 
meg? És milyen fejlesztések várha-
tók? 

M. P.: Fejlesztési elképzeléseinket az el-
nökségünk által elfogadott munkaterv és 
feladatterv tartalmazza. Feladattervünk-
ben megfogalmaztuk az elnökség, a szak-
bizottságok, az ügyintéző szervezet, a hal-
termelés, a halőrzés fejlesztési elképzelé-
seit, valamint a vendéglátás és az idegen-
forgalom fejlesztési terveit a Rózsa-szigeti 
és ezüstparti telephelyeinken. Feladatter-
vünk mellé pedig beszerzési terv is ké-
szült, aminek a végrehajtására beszerzési 
szabályzatunk betartásával kerülhet sor. 

• Milyen állapotban van a Rácke-
vei-Duna-ág?

M. P.: A vízminőségünk változó. Nagy-
ban függ a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepének 
szennyvízkibocsátásától, ami a telep csúcs-
ra járatásakor sajnos jelentős terhelést 
okoz. A Ráckevei-Duna-ági ökoszisztéma 
azonban még így is működőképes és él. A 
be-bekövetkező csapásokat viszont egyre 
nehezebben viseli, gondolunk itt a 2020 
végén bekövetkezett szigetszentmiklósi 
olajkatasztrófára, amikor közel 2000 

négyzetméter ex lege védett úszóláp sem-
misült meg, valamint a vízparti lakosság 
térhódító (növényzetirtó) magatartására.  

• Van-e előrelépés a Duna-ág reha-
bilitációjában?

M. P.: Sajnos egyelőre csak részeredmé-
nyekről – mondjuk azok fontosak – tu-
dunk beszámolni. Az RSD vízminőségjaví-
tó nagyprojekt keretében lezárult a lakos-
sági szennyezőanyagok kivezetése a parti 
sávból projektelem. Ennek keretén belül az 
RSD partjait teljes hosszában csatornáz-
ták, tehermentesítve a víztestet az illegális 
bevezetésektől. Csatornázták az RSD la-
kott szigeteit is, azonban ott a vezetékes 
víz és megfelelő elektromos hálózat hiá-
nyában a rendszer sajnos nem működik. 
Elkészült az új, többfunkciós vízleeresztő 
műtárgy Tasson. Ennek köszönhetően a 
beépített turbinák segítségével elektro-
mos áram termelhető, amely a kisvizes 
időszakban a csepeli szivattyús betáplálás 
költségeit elő tudja teremteni. Valamint – 
mivel reverzibilis a rendszer – alacsony 
dunai vízállásnál – amikor a betáplálás 
fentről (Kvassay-zsilip) nem lehetséges – 
tud beemelni vizet Tass és el tudja látni a 
Kiskunsági-öntözőcsatorna vízigényét, az 
RSD vízszintcsökkenése nélkül. A Duna-ág 
legfontosabb veszélyforrása viszont egye-
lőre még fennáll. Amíg a Dél-pesti Szenny-
víztisztító Telep „tisztított” szennyvizének 
átvezetése nem történik meg a Nagy-Du-
nába, addig egy időzített bomba ketyeg a 
Ráckevei Duna-ág mellett.

• Szóljunk a MOHOSZ-szal való 
kapcsolatotokról!

M. P.: Kiváló a kapcsolatunk az országos 
szövetséggel. A MOHOSZ által a fejleszté-
sekhez nyújtott támogatással sok olyan 
álmot valóra válthattunk, amelyekre egye-
dül nem lettünk volna képesek. Segítség a 
pandémiában nyújtott iránymutatás, amit 
egyesületeinknek is rendelkezésére bocsá-
tunk. A veszélyhelyzet miatt sajnos hiány-
zik a közvetlen kapcsolat, a választmányi 
ülések elmaradása, ami számos közös el-
képzelés megvalósítását késlelteti. 

• Elnök úr, hogyan alakul az idei 
rendezvénynaptár a COVID tükrében?

M. P.: Rendezvénynaptárunk megvaló-
sítása a pandémia kezében van. Alapvető-
en optimisták vagyunk, és úgy is tervez-
tünk, de az újabb és újabb negatív esemé-
nyek miatt – vakcinahelyzet, mutációk 
megjelenése, romló helyzet a szomszédos 
országokban és általában a világban – 
kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a 
helyzethez. Elsősorban a szabadtéri ren-
dezvények megtartásában gondolkodunk, 
amennyiben a veszélyhelyzeti rendelkezé-
sek megengedik, hiszen a személyes kon-
taktusok hiányoznak a legjobban. 

H. GY.
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Hírek, információk

Gratulálunk!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, 
hogy vezetőválasztás volt a COPA- 
COGECA halászati munkacsoportjá-

ban. A szervezet munkájában 2 éve Halasi 
Kovács Béla, a HAKI intézetvezetője vesz 
részt a NAK felkérésére, képviselve a hazai  
akvakultúra ágazatot. A vezetőválasztáson 
a munkacsoport egyik alelnökévé Halasi 
Kovács Bélát választották a következő 2 
évre, ami jó lehetőséget biztosít a hazai 
ágazati érdekek markáns megjelenítésére 
az EU mezőgazdasági termelőket tömörítő 
szervezetében. 

A választáshoz Győrffy Balázs, a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke is 
gratulált: „A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara részéről továbbra is nyitottak va-
gyunk az együttműködésre, az ágazat érde-
keinek hatékony képviseletét szem előtt 
tartva. Munkájához sok sikert kívánok!” – 
áll a kamara elnökének levelében.

A COPA-COGECA két, mezőgazdasági 
gazdálkodókat összefogó európai érdek-
képviseleti szervezet. A Copa (Committee 
of Professional Agricultural Organisations, 
vagyis Mezőgazdasági Szakmai Szerveze-
tek Bizottsága) több mint 22 millió európai 
mezőgazdasági termelőt és családtagjaikat 
képviseli tagjaival közös erőfeszítéssel, 
hogy az EU intézményei között érvényesít-
se az agrárszektor érdekeit. 

Feladatuk:
• az európai gazdálkodók képviselete a 

tagjaival közös erőfeszítéssel az ágazat ér-
dekeinek előmozdítása érdekében az uniós 
intézmények és más érintett érdekeltek kö-
rében; 

• hatékony stratégiai politikák és kezde-
ményezések kidolgozása a gazdaságok 
multifunkcionális szerepével kapcsolatos 
tudatosság növelése, és a mezőgazdasági 
termelők méltányos jövedelmének előmoz-
dítása érdekében; 

• a mezőgazdasági kérdések központi 
hálózataként működik tagjai számára, és 
platformot biztosít a cserék számára az 
EU-n belüli és azon túli technikai vagy ke-
reskedelmi akadályok megoldásainak ki-
dolgozása érdekében; 

• kommunikáció az EU nyilvános diskur-
zusában való erőteljes jelenlét fenntartása 
érdekében álláspontunk ismertetésével és a 
mindenki számára előnyös mezőgazdasági 
és erdészeti ágazat fejlesztése érdekében 
tett erőfeszítéseink bemutatásával; 

• vegyen részt minden releváns nemzet-
közi platformon az európai gazdák állás-
pontjának előmozdítása és terjesztése ér-
dekében. 

A Cogeca (General Confederation of Ag-
ricultural Cooperatives, vagyis Mezőgazda-
sági Szövetkezetek Általános Szövetsége) 

képviseli az európai agrár-élelmiszeripari, 
erdészeti és halászati szövetkezeteket, hoz-
zájárulva az EU intézményei és más társa-
dalmi-gazdasági szervezetek Európára vo-
natkozó döntéseinek meghozatalához.

Feladatuk:
• képviseli az európai agrár-élelmiszer-

ipari, erdészeti és halászati szövetkezetek 
általános és egyedi érdekeit az uniós intéz-
mények és az európai döntéshozatalhoz 
hozzájáruló egyéb társadalmi-gazdasági 
szervezetek összefüggésében; 

• az európai agrárszövetkezetek hálóza-
tának megerősítése és üzleti együttműkö-
désük előmozdítása; 

• hozzájárul az agrár-élelmiszeripari, er-
dészeti és halászati szövetkezetek érdeklő-
désének jogi, gazdasági, pénzügyi és társa-
dalmi elemzéséhez; 

• a bevált gyakorlatok cseréjének meg-
könnyítése és platformok létrehozása a 
stratégiai üzletfejlesztéssel kapcsolatos 
párbeszédekhez annak érdekében, hogy 
megfelelő megoldásokat találjanak a jelen-
legi és a jövőbeli kihívásokra, és megragad-
ják a felmerülő lehetőségeket; 

• innovatív megoldások népszerűsítése 
és bemutatása a mezőgazdasági termelők 
tagjai, a társadalom, a környezet és a fo-
gyasztók számára előnyös hozzáadott 
érték létrehozása érdekében.

„A magyar halászati hagyományok 
és kultúra megismertetése, a hal-
ételek és a halfogyasztás népsze-

rűsítése, Halászati Lapok kiadása és terjesz-
tése (2021)” című projektünket 40 millió fo-
rinttal támogatta az Agrárminisztérium.

A MA-HAL 2021-ben szakmai konferen-
ciákat és képzéseket tart haltermelők részé-
re, valamint az ágazatot és a halfogyasztást 
népszerűsítő kiadványokat készítünk. Az 
idei évben – amennyiben a járványhelyzet 
engedi – Zalaegerszegen megrendezzük a 
2020-ban a koronavírus-járvány miatt el-
maradt 46. Országos Halfőző Versenyt. 

Idén – a tavalyihoz hasonlóan – folytat-
juk halegészségügyi tanácsadás szolgáltatá-
sunkat a haltermelők részére, illetve új esz-
köz beszerzésével bővítjük szolgáltatásaink 
körét. 

A Halászati Lapok és a Halászat folyóirat 
kiadását és terjesztését 2021-ben is folytat-
juk. 

A támogatás segítségével 2021-ben ki-
dolgozzuk az elismert pontyfajták teljesít-
ményvizsgálatának új rendszerét a MATE 
HAKI bevonásával. 

A pályázat keretében dinnyési halgazda-
ságunk keltetőházában kialakítunk egy mo-
dern oktató laboratóriumot hallgatók ré-
szére, illetve korszerűsítjük saját tulajdon-
ban lévő, szakmai rendezvényeink helyszí-
neként is szolgáló budapesti ingatlanunkat.

A szakmaközi szervezet mellett a  
MA-HAL Marketing Nonprofit Kft. pro-
jektje, az „Országos kampány a hazai halfo-
gyasztás növelése érdekében (2021)” is 10 
millió forintos támogatásban részesült. A 
kft. 2020. január 27-én jött létre. A Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szer-
vezet (66%) és a Magyar Országos Horgász 
Szövetség (33%) alapította, és közös ágaza-
ti marketing szervezése és lebonyolítása a 
célja. 2021-ben a kft. segítségével szeret-
nénk folytatni a MA-HAL által 2020-ban el-
indított „HALpéntek” médiakampányt a 
hazai halfogyasztás növelése érdekében. 
Célunk, hogy a péntek újra a halfogyasztás 
napja legyen Magyarországon, mivel min-
denki számára ismeretes, hogy a halhús fo-
gyasztása pozitív élettani hatással bír. To-
vábbi információ: www.halpentek.hu

SZ. B. 

Nagy István agrárminiszter az Életfa 
Emlékplakett bronz fokozatát ado-
mányozta Hajtun György főszer-

kesztőnek. Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából ka-
pott emlékplakettel Hajtun György több 
mint két évtizedes termékeny agrárújság-
írói munkásságát ismerték el.

A Halászati Lapok 2000. februárja óta 
jelenik meg a Magyar Mezőgazdaság mel-
lékleteként a Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) ki-
adásában. Hajtun György 22 éve írja és 
szerkeszti a lapot. A magyar halászati ága-
zat társadalmi elismertségét a Halászati 
Lapok rendszeresen megjelenő számai 
nagy mértékben segítik. A magyar halá-
szat kis ágazat, de erős szakmai érdekkép-
viselettel rendelkezik, ami annak is kö-
szönhető, hogy a Halászati Lapok hasábja-
in rendszeresen hallatják hangjukat az 
ágazat meghatározó szereplői. Hajtun 
György az elmúlt két évtizedben csaknem 
ezer cikket publikált a halászatról.

Kitüntetés március 15. 
alkalmából

Jelentős minisztériumi támogatást kapott ez évre a MA-HAL


