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Németh István, a MA-HAL elnöke 
azzal kezdte köszöntő beszédét, 
hogy az utóbbi negyven év legnehe-

zebb halászati évén vagyunk túl, mind a tó-
gazdaságoknál, mind az intenzív telepek-
nél. Az ágazat olyan balszerencsés helyzet-
be került, hogy a száz éve nem látott aszály 
egyszerre érkezett az orosz-ukrán háború-
val, a takarmányok drasztikus drágulásá-
val, az üzemanyag-problémával és a tógaz-
daságok részleges kiszáradásával. Férfias 
feladat felállni a padlóról, és annak ellenére 
is töretlenül folytatni a termelést, hogy 

2022-t sok halászati vállalkozás negatív 
előjelű mérleggel zárja.

Gyuricza Csaba, a MATE rektora meg-
nyitó beszédében kifejezte afölött érzett 
örömét, hogy a szakmaközi szervezet az 
egyetemet választotta a közgyűlése hely-
színéül. Mostanság nem könnyű pozitívu-
mokat mondani, ha a mezőgazdaság hely-
zetéről van szó. Egy évvel ezelőtt mindenki 
a pandémiával volt elfoglalva és annak a 
következményeit taglalta, és hogy milyen 
új kihívásokkal kell szembenézni. Idén, 
2022-ben ott tartunk, hogy „visszasírjuk” 

ezt az időszakot, mert ebben az évben hét-
nyolc problémakörrel kellett szembesülni, 
amik korábban nem jelentkeztek együtte-
sen, és csak eggyel-eggyel kellett megbir-
kózni. Ahogy Németh István elnök is emlí-
tette, a covid hatása még érzékelhető, de 
közben megjelentek a háború negatív hatá-
sai, az inputanyagok árának drasztikus 
emelkedése, a tőzsdei spekuláció, és még  
lehetne sorolni. A rektor ide sorolta a Ma-
gyarország uniós támogatásaival kapcsola-
tos bizonytalanságokat is. Összességében 
nyolc isme retlenes agrárpiaci egyenletet 
kell megoldani – és ilyen körülmények kö-
zött szenvedtünk el olyan aszályt, ami az 
egész ágazatot soha nem látott mértékben 
sújtotta, mondta a rektor.

A halászat sok olyan kihívással néz 
szembe, ami  próbára teszi az alkalmazko-
dóképességét. A csúcstechnológia alkalma-
zása is szükségessé vált, mert alkalmazko-
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Hova tartoznak a kékalgák? Szegeden is nehéz évet zárnak Az RDHSZ jól teljesített  
2022-benTanulmányaim során a kékalgák még  

a növények országába sorolták  
Cyanophyceae néven, de ma már  
a cianobaktériumokhoz sorolják őket.  
A gyakorlatban még ma is mindenki mint 
algára tekint rájuk, és nem értik, miért 
sorolták át őket a baktériumokhoz.

A Szegedfish Kft. a második legnagyobb 
tógazdaság az országban a hortobágyi 
után, több mint 2100 hektár a vízfelülete.
Sztanó János, a kft. ügyvezetője fél 
évszázada dolgozik a cégnél. A tavalyi  
év még az ügyvezető életében is  
rendhagyónak számított.

A Ráckevei-Duna-ági Horgász  
Szövetség 2022. novemberének  
utolsó szombatjára hívta össze  
a küldötteket a már megszokott  
helyszínre, a ráckevei Ács Károly  
Művelődési Központba.
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Érdekképviselet

dás és csúcstechnológia nélkül senkinek 
nincs esélye a túlélésre. Új időszak előtt ál-
lunk, amiben a támogatáspolitika felelős-
sége még nagyobb lesz, fogalmazott Gyu-
ricza Csaba. A támogatáspolitikai ösztön-
zőknek mindig nagy volt a jelentősége, 
mert a rendelkezésére álló eszközökkel egy 
ágazatnak nagyon nagy lendületet lehet 
adni. A rektor növénytermesztőnek nevez-
te magát, és hangsúlyozta: a magyar mező-
gazdaság kibocsátásának eltorzulása nagy-
részt annak köszönhető, hogy a támoga-
táspolitika a növénytermesztőket preferál-
ja, miközben az állattenyésztőket, köztük a 
haltermelőket lehúzza, padlóra küldi. 

Elkerülhetetlen, hogy ezen a területen 
lépjenek a döntéshozók a következő idő-
szakban. Évek óta csökken a halastavak te-
rülete idehaza, amiben az is szerepet ját-
szik, hogy a kisebb ellenállás irányát vá-
lasztva a halastavakat is növénytermesz-
tésre használják, mert a támogatáspolitika 
abba az irányba ösztökéli a gazdálkodókat. 

A rektor végül arra biztatta a halas gaz-
dálkodókat, hogy tartsanak ki. Az egyete-
men az ágazatot segítő-támogató szellemi 
hátország áll rendelkezésére az akvakultú-
ra és a tudomány oldaláról. Az ágazat nagy 
eredményeket ért el az elmúlt időszakban, 
hiszen imponálóan növelte a hazai halfo-
gyasztást, még akkor is, ha az európai élvo-
naltól messze vagyunk. Nagyon mélyről in-
dult a halfogyasztásunk, napjainkban alul-
ról súrolja az évi 7 kilogramm/főt. Ezt az 
irányt tartani kell, mondta végezetül Gyu-
ricza Csaba.

Papp Zsolt György, az Agrárminisztéri-
um helyettes államtitkára, az Irányító Ha-
tóság (IH) vezetője a MAHOP és a MAHOP 
Plusz helyzetét ismertette. Először is, mint 
az IH 2022 nyarán kinevezett vezetője 
megköszönte a meghívást, mondván, 
örömmel vállalta a felkérést. Ahhoz, hogy 
érdemben előre tudjunk lépni, ahhoz ki kell 
értékelni az elmúlt időszak eredményeit, 
mert 2023-ban  új operatív program indul. 
Hogy mennyire fontos a halászati ágazat 
jelene és jövője, azt az Európai Unióban 
zajló folyamatok is igazolják, jelentette ki 
Papp Zsolt. 

A MAHOP-támogatások lezárásával itt 
az ideje értékelésnek és a párbeszédnek. A 
MAHOP összesítő adatai szerint 50,9 mil-
lió euró állt  rendelkezésre a programban. A 
program indulásakor ez 17,5 milliárd fo-
rint támogatást jelentett, ehhez az összeg-
hez írtak ki pályázatokat. A visszavont és 
elutasított pályázatok nélkül 222 pályázat-
ra adták ki a támogató okiratot, csaknem 
19 milliárd forint értékben, ami az eredeti 
MAHOP-keretösszeg 108,95 százaléka. 
Miután az euró átszámítása változott, 20,5 
milliárd forintra nőtt a forrás, ezért maradt 
még felhasználható támogatási összeg. A 

kedvezményezetteknek 13,71 mil liárd fo-
rint támogatást fizettek ki a közgyűlés ide-
jére, ami a keret 66,8 százaléka. 

Az IH vezetője arra kérte az ágazat sze-
replőit, hogy ahhoz, hogy ne legyen forrás-
vesztés, ahhoz minden hiánypótlást fel kell 
dolgozniuk, és ki kell fizetniük még 2022. 
december 31-ig. Ez csak akkor fog jól mű-
ködni, ha az IH és a gazdálkodók egymással 
kommunikálnak. Az IH-nak feltett szándé-
ka, hogy forrásvesztés ne következzen be, 
de ehhez a vállalkozóknak is partnernek 
kell lenniük. A támogatások igénybevétele 
nem volt zökkenőmentes, mert csúszott a 
pályázatok elbírálása, a támogatási okira-
tok kiadása, így jó néhány pályázatot nem 
sikerült megvalósítani. A további problé-
mák elkerülése érdekében Papp Zsolt az 
együttműködést, összefogást hangsúlyoz-
ta, mert csak így lehet okszerűen felhasz-
nálni a forrásokat.

A MAHOP Pluszban 20,1 milliárd forint 
támogatással gazdálkodhat az ágazat, ami-
nek 70 százaléka uniós, 30 százaléka hazai 
forrásból származik. A helyettes államtit-
kár felsorolta a 11 tervezett intézkedést, 
amelyekre pályázatot írnak ki. 

Papp Zsolt végezetül azt hangsúlyozta, 
hogy az előző ciklus hibáiból tanulva olyan 
új pályázati kiírást szeretnének kidolgozni, 
amely mindenki számára megismerhető és 
használható. Fontos kritérium, hogy egyet-
len pályázati kiírást sem önmaguknak 
írnak, hanem a kedvezményezetteknek kell 
használnia, alkalmaznia annak érdekében, 
hogy az ágazat fejlődjön. Az IH vezetője a 
következő időszakban új alapokra helye-
zett, intenzív együttműködést kért az ága-
zat szereplőitől. Megígérte, hogy ennek ér-
dekében minden pályázati kiírást egyeztet 
az ágazattal a megjelenése előtt, hogy valós 
problémák megoldására tudják  felhasznál-
ni a forrásokat. Csakis a közös munka 
hozza meg a gyümölcsét, ezért is készült 
közös munkával a krízistámogatáshoz 
szükséges háttértanulmány a Bizottság-
nak. A cél az, hogy senki ne maradjon ki 
ebből a támogatásból sem, jelentette ki 
Papp Zsolt. A MAHOP Plusz minden doku-
mentációját benyújtották az Európai Bi-
zottságnak, és várhatóan 2022. december 
31-ig elfogadják a tervezetet.

A MA-HAL elmúlt időszakban végzett 
munkájáról Sziráki Bence ügyvezető igaz-
gató és dr. Halasi-Kovács Béla külkapcsola-
tokért felelős elnökségi tag számoltak be. 
Sziráki Bence az elmúlt időszak történései, 
pénzügyi helyzet és a futó pályázatok is-
mertetése során részletesen, havi bontás-
ban beszámolt az ügyvezetés és az elnök-
ség munkájáról. Kiragadva a felsorolásból 
fontos elmondani, hogy az Állami Számve-
vőszék – amely a „közélet befolyásolására 
alkalmas civil szervezetnek” minősítette a 

MA-HAL-t – ellenőrizte a szervezet műkö-
dését. A könyvelés segítségével előkészítet-
ték és aktualizálták a szükséges dokumen-
tumokat (ez 172 oldalt tett ki), amiket fel-
töltöttek az ÁSZ online felületére, az adat-
szolgáltatást határidőre teljesítették. Egye-
lőre nem érkezett válasz  az ÁSZ-tól. 

Lezajlott az Agrárminisztérium helyszí-
ni ellenőrzése a szakmaközi szervezetnél, 
ami azzal zárult, hogy a MA-HAL fenntart-
hatja a szakmaközi szervezeti státuszt.

A szervezet jövőre is szeretné fenntarta-
ni tagjainak ingyenesen biztosított szakla-
pokat. A tagok hetente megkapják a Ma-
gyar Mezőgazdaság szaklapot, amiben ha-
vonta nyolc oldalon jelenik meg a Halászati 
Lapok. A MA-HAL együttműködik a 
Herman Ottó Intézettel, így negyedévente 
a Halászt folyóirat is eljut a tagsághoz. 
2022-ben a MA-HAL belépett a Magyar Ál-
lattenyésztők Szövetségébe, ezért a MÁSZ 
lapja, a MÁL is jár minden tagnak. Az el-
múlt évben jelent meg 63. alkalommal a 
MA-HAL éves jelentése a 2021-es eredmé-
nyekről, amit az AKI állított össze. Erős az 
internetes jelenléte a szervezetnek, a ma-
gyarhal.hu honlap naprakész szakmai in-
formációkat tartalmaz. A Halpéntek Face-
book-oldalt több mint 25 ezren követik. A 
YouTube csatornán recepteket ajánlanak a 
nézőknek, a háziasszonyoknak. 

A Dinnyési Halgazdaság Kft.-ről szólva 
az ügyvezető igazgató elmondta, hogy az 
aszály miatt katasztrofális helyzetbe ke-
rült, mert a 102 hektár vízfelületből csu-
pán 46 hektáron tudtak halat termelni, 
mert nem volt víz. Kérdés, mi lesz a víz-
helyzettel 2023-ban.

A MA-HAL pénzügyei, bár némileg csök-
kent a bankszámlán lévő összeg, rendben 
vannak. Igaz, 2021-ben és 2022-ben 50-52 
millió forint pályázati összeget sikerült el-
nyerni, ám a válságos helyzet miatt rosszak 
a jövő évi kilátások. Még nem tudni, milyen 
pályázatok jelennek meg civil szervezetek 
számára, amiken a MA-HAL is elindulhat-
na, ezért 2023-ra visszafogottabb tervek 
készültek. A tervezett feladatok: MAHOP 
Plusz beruházási és a területalapú támoga-
tások elindítása, szaklapok fenntartása, a 
47. MA-HAL Országos Halfőző Verseny 
megszervezése, szakmai kirándulás szerve-
zése, a Halpéntek kampány, a halegészség-
ügyi szolgáltatás folytatása, az elismert 
pontyfajták teljesítményvizsgálati rendsze-
rének az üzemeltetése.

Dr. Halasi-Kovács Béla lapunk előző, 
2022. decemberi számában számolt be a 
szervezet külkapcsolati tevékenységéről, 
ezért a közgyűlési beszámolóját most nem 
ismertetjük. 

A közgyűlés egyhangú szavazással elfo-
gadta a beszámolókat.

HAJTUN GYÖRGY 
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Tény, hogy a kékalgák rendelkeznek 
klorofillal és karotionidokkal, vala-
mint fikobilin festékkel kötik meg a 

napfény energiáját a felszínükön. Asszimilá-
ciós termékük a glikogénra hasonlító cia-
nofita keményitő. A tavainkban előfordul-
nak kékalgák, és időnként „algavirágzást” 
okoznak, ami ellen általában kétféle módon 
védekeznek. Az első, hogy sávosan klór-
meszet szórnak ki a vízbe. Persze, ezáltal az 
algák-baktériumok elhullanak, és leüleped-
nek az iszap ra. 

A másik a szalmás módszer. Ez esetben 
az elpusztult kékalga mellett még a szalma is 
növeli az iszapot. Kékalgavirágzáskor a víz 
oxigéntartalma nappal felmegy akár 500 
százalék fölé, hajnalban viszont lemegy akár 
2 százalékra is, amivel oxigénhiányt okoz. 
Láthatóan algaként viselkednek. Napfény je-
lenlétében a kékalgák oxigént termelnek, 
annak hiányában elvonják az oxigént a lég-
zéshez, oxigénhiányt okozva. Tapasztalata-
im szerint ez csak a látszat. Szerintem, ami-
kor megjelenik a kékalga, akkor már rot-
hasztó baktériumok uralják a rendszert. 

Rendszertani átsorolásukhoz morfológi-
ai és egyéb érvekkel nem tudok és nem is 
akarok szolgálni, de néhány érdekes megfi-
gyelést szeretnék ismertetni, amelyek való-
ban megerősítik a baktériumokhoz tartozá-
sukat.

Több tavon évek óta alkalmazzák az 
EM-mikroszervezetekkel kapcsolatos eljárá-
somat, és időnként mindenféle visszajelzést 
kapok. Ezzel kapcsolatban az elsőt Dinnyés-
ről, Szabó Krisztiántól kaptam, amikor ta-
vasszal „algavirágzás” jelent meg nála a 
tavon. Ha jól emlékszem, nem volt plank-
tonvizsgálat, de a gyakorlott szakemberek 
egy-kettőre rájönnek, hogy kékalgával van 
dolgunk. A kérdés az volt, hogy kezeljék-e 
klórmésszel vagy sem. Mivel reggel nem volt 
oxigénhiány, ezért nem javasoltam a klór-
meszet, mert az elpusztította volna a mikro-
szervezeteket. Sajnos, nem emlékszünk rá, 
hogy milyen beavatkozás történt. 

Rá két hétre a szigetszentmiklósi tavak-
ban is megjelent a kékalga. Mikroszkóp alatt 
láttam kékalga fajokat, mint Microcystis 
aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae, amik 

korábban is rendszeresen jelen voltak az 
ökoszisztémában. Azonban oxigénhiányt itt 
sem tapasztaltam. Sőt, kiderült, hogy ez az 
„algavirágzás” nem úgy megy végbe a ta-
vamban, mint máshol, mert reggel 100 szá-
zalék felett van az oxigéntartalom, de délben 
sem megy fel, csak maximum 210 százalé-
kig. Ezért ezt elneveztem „baktériumvirág-
zásnak”, an nak ellenére, hogy a kék algákat 
algaként ismertem (1. táblázat). 

A következő érdekes eset 2021-ben, a 
kiskunlacházi Csali-magántavon történt. Ta-
vasszal tíz boksát helyeztünk ki, amikben 90 
kg búzakorpát áztattunk be 200 liter álta-
lam aktivált mikroszervezetben, valamint 
200 kg takarmánymeszet tettünk még be, 
zsákokban. A kezelés részét képezte volna 
még kb. 3 tonna takarmánymész beszórása, 
havonta 400 kg/4 ha mennyiségben. Ez va-
lamilyen oknál fogva elmaradt, ami október-
ben derült ki. Akkor a tulajdonos gyorsan 
beszórt 2,4 t meszet, hogy behozza az elma-
radt kezelést. 2022. januárjában kékalgavi-
rágzás lépett fel, tekintettel az enyhe téli 
időjárás miatt (2. táblázat). 

Amikor már rendszeresen alkalmaztak 
EM-mikroszervezetet a tóban, akkor már 
nem lehetett kimutatni a vízben semmilyen 
nitrogénformát (azaz ammóniumot, nitri-
tet és nitrátot), se foszfort. Ellenben a téli 
mérésnél, ahogy korábban a tavaimban is 
tapasztaltam, magasabb értékeket lehetett 
mérni, annak ellenére, hogy „baktériumvi-
rágzást” tapasztaltak. 

Egyedül a szulfátok mennyisége növeke-
dett, még a szezonban is. Ennek oka, hogy 
folyamatosan talajvizes kútvízzel töltik fel a 
tavat. Ráadásul a talajvíz egy elhagyott 
orosz laktanya felől áramlik magas kénhid-
rogén-tartalommal, amit érezni a befolyó-
nál. Már tavaly is esett a vízszint, ezért fo-

lyamatosan üzemeltetik a szivattyút. Annál 
érdekesebb a tó alga vizsgálatának az ered-
ménye.

A Bálint Analitika Kft. januárban mik-
roszkopikus vizsgálatokat is végzett, amely-
nek a minősítés szerint eu-politrófikus, 
azaz bőven termő víz, 10 674 640 invi-
duum/l algaszám mellett. A mérések sze-
rint 90-95 százalékban a Planctolynbya lym-
netica fonalas cianobaktérium volt jelen a 
planktonban, valamennyi Oscillatoria tenius 
(kékalga), kovaalga és zöldalga társaságá-
ban. Áprilisban, amint az erjesztő mikro-
szervezetek elkezdtek dolgozni, már telje-
sen átlátszó volt a víz. 

Hasonló eset történt Bőszénfalván is, 
ahol 4 hektár tavon kacsát nevelnek. A ta-
karmánymeszezés ott is elmaradt, és ami-
kor pótolták, hirtelen kékalgavirágzás kez-
dődött. Az oxigén reggel 7-kor 78 százalé-
kos volt, tehát ott sem „algaként” műkö-
dött a kékalga. Ez is tavasszal történt, ami-
kor a víz hőmérséklete alacsony volt. 

A következő esett Áporkán történt 
2022. október 8-án. Egy 1 hektáros hor-
gásztóban megtörtént az őszi hő- és oxi-
gén-kiegyenlítődés. A 3. táblázatban látható 
a kiegyenlítődéskori és a kezelések során 
mért oxigénszint, ugyanazon a ponton 
mérve. 

A kiegyenlítődés október 7-én ment 
végbe, én délután értesültem róla. Azt java-

Innováció

►(Folytatás a 8. oldalon)

Hova tartoznak a kékalgák?
Nem véletlen, hogy gyakorlati szakemberként merült fel bennem a kér-
dés. Tanulmányaim során a kékalgák még a növények országába sorolták  
Cyanophyceae néven, de ma már a cianobaktériumokhoz sorolják őket. A 
gyakorlatban még ma is mindenki mint algára tekint rájuk, és nem ér-
tik, miért sorolták át őket a baktériumokhoz. Kutatásaim és felméréseim 
alapján bizonyítom, hogy a kékalgák valóban baktériumok, annak ellené-
re, hogy láthatóan úgy viselkednek, mint az algák. 

1. táblázat: 2013. 04. 19.

Hely Kikötő Kikötő
Idő (óra) 7:00 13:50
Víz mérési vízszint, 0,23 m 
O2 mg/l 15,95 16,31 
O2 % 162,6 196,6 
0C 15,8 19,6

Vízvirágzás

2. táblázat: A Bálint Analitika Kft. által januárban 
és áprilisban megvizsgált tó vízparaméterei

Vizsgálati idő 2022. 01. 11. 2022. 04. 22.
pH 7,99 8,78
Fajlagos elektromos 
vez. (µS/cm) 2740 2720

KOIk (mg/l) 102 82,4
Összes N (mgN/l) 2,0 1,0
KOIp (mg/l) 6,2 3,8
Klorid (mg/l) 246,0 247
Nitrát (mg/l) 0,62 kevesebb 0,3
Nitrit (mg/l) 0,04 kevesebb 0,01
Ammónium (mg/l) 0,16 kevesebb 0,05
Foszfát (mg/l) 0,07 kevesebb 0,01
Összes foszfor 
(mgP/l) 0,02 kevesebb 0,01

Összes lebegő anyag 
(mg/l) 6,0 kevesebb 2,0

Szulfát (mg/l) 760,0 810



4

Gazdaság

Az őszi lehalászást december első he-
tében fejezték be a tógazdaságban, 
mivel már október 12-én megkezd-

ték „a termés betakarítását”. A betakarítá-
si részeredmények alapján az előző évek 
eredményéhez és az elvárthoz képest 
15-20 százalékkal kevesebb hal prognosz-
tizálható. Elsősorban az étkezési és a te-
nyészhalaknál mutatkozott jelentős kie-
sés. Az egynyaras halak esetében azért 
nincs veszteség, mert a májusi keltetést 
követően csak június-júliusban került ki a 
tóba az ivadék, amikorra normalizálódott 
az időjárás.

Aszály, és vízhiány
A cégvezetés minden évben értékeli a gaz-
dasági helyzetet, de tavaly decemberben a 
lehalászás és az aktuális munkák miatt 
még nem tudtak mélyreható elemzést vé-
gezni. Ezért az ügyvezetővel beszélgetve 
csak a mennyiségi csökkenéshez vezető 
okokat vettük sorra.

Az első ok – ugyanúgy, ahogy az ország 
minden tógazdaságában – itt is az aszály és 
a vízhiány volt. A körtöltéses tavaknál lét-
fontosságú, hogy mindenkor meglegyen az 
üzemi vízszint, amit az utóbbi évben nem 
sikerült elérni. A tavak átlagosan 1-1,2 
méter mélyek, a 10-15 százalékos vízhiány 
az élőhely beszűkülését jelentette. Egész 
évben gond volt a vízzel, mert hiába töltöt-
ték fel a tavakat, a nagy melegben a pótlás-

ként bejuttatott vízmennyiség gyorsan el-
párolgott. Az ügyvezető hozzátette, hiába 
kiváló a kapcsolatuk a vízüggyel, nem tud-
tak idejében elegendő utánpótlás szerezni, 
mert az Algyői-főcsatornába betáplált vizet 
meg kell osztani az öntözéssel, a matyéri 
evezőspálya vízszintjének a biztosításával, 
emiatt Fehér-tói gazdaságba már csak ki-
sebb-nagyobb késéssel jutott víz a párolgá-
si veszteség pótlására.

Jelentős a madárkár
A víz hiánya további problémákat okozott. 
A sekély tavak gyorsan felmelegednek, és 
emiatt vízminőségi problémák lépnek fel. 
A nagyobb problémák megelőzésére folya-
matosan egyik tóból a másikba forgatták a 
vizet, ezzel próbálták szellőztetni, levegőz-
tetni a tavakat. A magas hőmérséklet 
miatt az igen meleg vízben a halak étvágya 
ingadozott. Nem vették fel a táplálékot, a 
kiszórt tápanyag a tófenéken landolt, 
ezért növekedésük nem az elvárható 
módon alakult. Mindezt tetézte, hogy a 
vízben lévő természetes tápanyagok (zoo- 
és fitoplanktonok) a magas hőmérséklet 
miatt április végére gyakorlatilag kiégtek. 
A természetes takarmány jelentős mérték-
ben hozzájárul a halak fejlődéséhez, és 
nem lehet teljes mértékben pótolni táppal, 
búzával, kukoricával, más tápanyaggal. 

Amellett, hogy nehéz gazdálkodási kö-
rülmények sújtották a tógazdaságot, a ko-
rábbinál is nagyobb számú halevő madár 
okozott károkat. A sekély víz szinte terülj, 
terülj asztalkám!-ként szolgált a kormorá-
noknak, a gémeknek, a sirályoknak és a 
többi hal- vagy takarmányfogyasztó ma-
dárfajnak. Decemberig mintegy 1600 kor-
moránt tudtak kilőni a zöld hatóság enge-
délyével, és ugyanannyi sárgalábú sirályt 
sikerült puskavégre kapni. A dankasirály 
és a kis kárókatona viszont védett mada-
rak, így azokat nem ritkíthatták. 

A tógazdaság védett területen fekszik, 
ahol 120-140 madárfaj él. A Madártani 
Egyesület Csongrád megyei aktivistái min-
den évben elvégzik a madarak szinkron-

számlálását, aminek az eredményéről a tó-
gazdaságot is értesítik. A cég vezetése ki-
választja közülük a nyolc legnagyobb hale-
vő madárfajt, és ez alapján modellszámí-
tással meghatározzák, hogy mennyi halat 
fogyasztanak a madarak. Évente alsó han-
gon 60-70 millió forint értékű hallal járul 
hozzá a tógazdaság a védett terület biodi-
verzitásának a megőrzéséhez, azonban 
2022-ben nagyobb volt a kár: az aszály 
miatt a tógazdaság környékén lévő kisebb 
tocsogók kiszáradtak, eltűntek, ezért a 
madarak a tavaik halállományából táplál-
koztak. Márpedig 2100 hektárt szinte le-
hetetlen megvédeni a madaraktól. 

Sztanó János hozzátette, hogy változat-
lanul nem akarják elriasztani a madarakat.  
Évtizedek óta együtt élnek ezzel a jelen-
séggel. Viszont a takarmányozási költsé-
gek viselésében segítségre számítanak.

Megemelkedtek a költségek
Tovább nehezítette gazdálkodásukat a ter-
melési költségek rendkívüli emelkedése. A 
cégnek igen nagy a villamosenergia-felhasz-
nálása, mivel a körtöltéses tórendszerekben 
a vizes műveletek (feltöltés, lecsapolás) 
meghatározó részét szivattyúzással kell 
megoldani. Az aszály miatt a takarmány ára 
a korábbi három-négyszeresére emelkedett. 
Előzetes számításaik szerint a termelés ön-
költsége az előző évi duplájára nőtt. 

A cég halboltjában 2021. decemberében 
1 kilogramm ponty 1450 forintba került, 
tavaly decemberben már 1990 forintba. Ez 
37 százalékos növekedés, de az önköltség 
teljes növekedését még ezzel sem tudták 
érvényesíteni az értékesítésben. Van egy 
lélektani határ a halnál, ez 2000 forint ter-

Szegeden is nehéz évet zárnak
A Szegedfish Kft. a második legnagyobb tógazdaság az országban a horto-
bágyi után, több mint 2100 hektár a vízfelülete. A Fehér-tói gazdaságban 
lassan száz éve termelik a kiváló húsminőségű, földrajzi eredetvédelmet 
élvező Szegedi Tükörpontyot. Sztanó János, a kft. ügyvezetője fél évszá-
zada dolgozik a cégnél. Közgazdász diplomával érkezett oda, és végigjárta 
a ranglétrát. A tavalyi év még az ügyvezető életében is rendhagyónak szá-
mított. Sok új kihívással kellett megküzdeniük, hogy a cég által foglalkoz-
tatott száz ember ne kerüljön nehéz helyzetbe.

Sztanó János ügyvezető

Az eredetvédett Szegedi Tükörponty
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melői árat jelent, amit a vevők még hajlan-
dóak megfizetni. 

Minden más (alkatrész, szerviz, javítási 
és egyéb anyagok) jelentősen megdrágult, 
és a munkabért is emelni kellett. Külön 
misét megérne, hogy nincs elegendő kép-
zett halász szakmunkás, ezért „vendég-
munkásokat” kénytelenek foglalkoztatni. 
Ők viszont drágábbak – és kevésbé terme-
lékenyek. Hiába hirdetnek felvételt halász 
állásba, egyszerűen nincs jelentkező.

„Az idei évet túl kell élni, és a jövő évet 
is finanszírozni kell. Szerencsére a te-
nyészanyag rendelkezésre áll” – mondta a 
decemberi találkozónkon az ügyvezető. 
Azonban további gondot okoz neki, hogy a 
tógazdaság védett területen fekszik, ami-
ből adódóan a tórendszernek belvízvédel-
mi, belvíztározói feladata van. Ugyanis 
ezzel együtt jár az az előírás, hogy decem-
ber 15. és február 1. között le kell üríteniük 
és üresen kell hagyniuk 11 millió köbméter 
tárolókapacitást. Ez a haltermeléshez szük-
séges összes víztömeg 40 százaléka. Ezt a 
vizet ki kell szivattyúzniuk  a rendszerből, 
majd február 1. után vissza kell pótolni, 
aminek igen komoly az energiaköltsége. A 
védekezés ráfordításait tavalyelőtt még „le-
nyelte” a cég, ám a mai energiaárak mellett 
100 millió forint plusz költséggel jár, amit 
nem tudnak megfizetni, kitermelni. Az 
ügyvezető már minden hivatalos fórumot 
megjárt annak érdekében, hogy a tógazda-
ságra „rátestált” belvízvédelmi feladatok 
költségeinek a finanszírozására támogatást 
szerezzen, de eddig nem járt sikerrel. Szta-
nó János úgy gondolja, hogy központi – 
kormányzati – segítségre volna szükség a 
probléma igazságos rendezéséhez.

Halgyógyszer-fejlesztés
Külön szót ejtettünk arról, hogy a tógaz-
daság kenyérhala, az EU-s földrajzi védett-
séggel rendelkező Szegedi Tükörponty ho-
gyan alkalmazkodik a klíma változásához. 
A Szegedi Tükörponty tiszta ízű és jó ellen-
álló képességgel rendelkezik, ami annak is 
köszönhető, hogy a nem éppen ideális szi-
kes tavak megedzették az itt tenyésztett 
halakat, valamint annak is, hogy a tógaz-
daságba kívülről nem hoznak be más táj-
fajtát. Saját törzsállományból állítják elő a 
tenyészanyagot, ami évi 100 tonna ponty 
értékesítését teszi lehetővé (bár 2022-ben 
csak 15-20 százalékkal kevesebbet sikerült 
termelni). 

Az ivadékértékesítés sem ritka, és a 
más tógazdaságba kihelyezett hallal szem-
ben soha nem kaptak kifogás. Sőt, ha jobb 
körülmények között nevelik, akkor még 
jobbak a növekedési és a megmaradási 
eredmények. 

A Szegedi Tükörponty viszonylag vad, 
ennek megfelelően izmos és zsírmentes 

hal, ezért a horgászok is kedvelik. A klíma 
változásával azonban felmerült annak a 
veszélye, hogy melegebb éghajlatról olyan 
pontybetegség kerül az országba, amire a 
magyar haltermelőknek nincs gyógyszere. 
(Csak zárójelben: míg más állatfajnak, ser-
tésnek, szarvasmarhának, baromfinak 
vannak gyógyszerei, addig a halnak a klór-
mészen kívül – ami nem is gyógyszer – 
nincs. Jó volna olyan kutatás-fejlesztési 
programot indítani, amelynek halgyógy-
szerek fejlesztése a célja.) 

Sztanó János szerint a bejövő vízzel ér-
kezhetnek olyan kórokozók, amelyek ve-
szélyesek a halállományra nézve. Ezért 
egyetért vele, hogy a 2023-ban várhatóan 
elinduló MAHOP Plusz program kereté-
ben központi kutatás-fejlesztési progra-
mot indítsanak, ami fejleszti a  a ponty el-
lenálló képességét a megváltozott időjá-
rással szemben. Egy ilyen kutatási prog-
ram a magyar halászati ágazat szereplői 

számára egyformán fontos innovációs 
eredményt hozhatna. Az ügyvezető a pro-
jekt megvalósítását fontosnak tartja, a 
Szegedfish Kft. is részt venne benne.

Szükségszerű a fejlesztés
A még futó MAHOP keretében a cég több 
fejlesztést megvalósított. Az utóbbi évek-
ben jelentős tókarbantartást hajtottak 
végre, mivel a körtöltéses tavak sok javí-
tást, felújítást igényelnek. Nagy teher a 
cégnek a kisvasút működtetése, amely 14 
kilométer hosszan szállítja a különböző 
korosztályú halakat, a takarmányt, a dol-
gozókat és minden szükséges anyagot a 
gátakon. A töltések folyamatos karbantar-
tása emiatt alapvetően fontos, és nagy fi-
gyelmet kap a gátrendszer állapota. A 
mozdony kopóalkatrészeit és a kisvasúti 
sínszöget Romániából sikerült beszerezni-
ük, mert idehaza nem gyártanak ilyen al-
katrészeket. 

A Szegedfish Kft. is részt vesz a MATE 
Halgazdálkodási és Környezetgazdálkodá-
si Intézet által vezetett kutatásban, amely 
azt kutatja, hogy hogyan növekszik a 
ponty természetes táplálékon, az algán. A 
most záruló támogatási ciklusban több 
gépbeszerzést is megvalósítottak.

A cég évtizedek óta működteti saját 
halfeldolgozó üzemét, amelynek megépí-
tését a piaci igények, vásárlási szokások 
változásai kényszerítettek ki. Egyre rit-
kább az élő hal vásárlása, a vevők igénylik 
a hal feldolgozását. A szegediek már meg-
szokták, hogy előre meg kell rendelni a 
halfilét, és már június közepén beérkezik 
az első megrendelés karácsonyra, novem-
ber közepére pedig gyakorlatilag a teljes 
kapacitásukat lekötik. A feldolgozónak 
nem nagy a kapacitása, így az ünnepek 
előtti időszak igen megterheli a dolgozó-
kat:  nemcsak a lakossági igényeket, 
hanem a környező hazai és külföldi étter-

mek megrendeléseit is ki kell elégíteniük. 
Csak a Fehértói Halászcsárda 10 tonna 
pontyfilét rendelt karácsonyra.

Jobb évben reménykednek
Sztanó János végül elmondta, hogy ta-
valy karácsonykor élő halból (ponty, szür-
ke harcsa, busa, amur) minden vásárlói 
igényt zavartalanul ki tudtak elégíteni. 
Azzal, hogy minden évben minden tavat 
lehalásznak, kézben tartható az ehhez 
szükséges árualap. Így Szeged és környé-
ke az ünnepeken sem maradt jó minőségű 
magyar hal nélkül.

Ahogy már jeleztük, a 2023-as halter-
meléssel sem lesz probléma. Bár az ügy-
vezető kérdésesnek tartja, hogy a jövő évi 
termelési költségek (takarmány, energia 
stb.) hogyan alakulnak, de ezzel együtt is 
jobb évre számít 2022-nél ami jó esetben 
legfeljebb nullára fut ki.

H. GY.  

Hálóvetés
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A kilenc napirendi pontot tárgyaló 
küldöttgyűlésre a küldöttek 70 szá-
zaléka idejében megérkezett, így 

nem volt akadálya a megtartásának.  
Dr. Molnár Pál, ahogy mindig is tette, a 
szövetség 2022-ben végzett tevékenysé-
géről és az elnökség munkájáról tartott 
beszámolójában minden fontos területre 
kitért. Az elnök az idei nehéz gazdálkodási 
környezet ismertetésével kezdte tájékoz-
tatását, ugyanis a szövetséget is érintették 
a nem várt negatív változások. 

Az utóbbi időszakban tovább súlyosbo-
dott a válságos helyzet, mondta az elnök. 
Az infláció, a forint értékvesztése, az 
üzemanyag- és az energia drasztikus drá-
gulása, az orosz-ukrán háború, a co-
vid-pandémia változatlan jelenléte, az el-
múlt 100 év legaszályosabb éve a horgász 
szervezeteket is nehéz helyzetbe hozta. A 
szövetség vezetése alkalmazkodott a vál-
ságos helyzet viszonyaihoz, és a nehéz kö-
rülmények ellenére is fejlődési célok meg-
valósításán dolgozott. Az alkalmazkodást 
segítette, hogy a MOHOSZ választmánya 
válsághelyzeti intézkedési tervet dolgo-
zott ki, ami irányt mutatott a területi tag-
szövetségek számára a működéshez és a 
haltelepítéshez nyújtott segítséggel.

A szövetség tevékenysége 
Az elnökség a tárgyidőszakban a szüksé-
ges döntéseket az elnökségi üléseken és 
elektronikus úton hozta meg. Elfogadták a 
szövetség 2022-es munka- és feladatter-
vét, a szakbizottságok munkatervét és 
költségvetési tervét, a 2022-es beszerzési 
tervet, a társadalmi halőrzés intézkedési 
tervét, valamint a szövetség egységes ru-
házatára vonatkozó szabályzatot. Elnök-
ségi ülésen tárgyalták a szövetség alapsza-
bályának a módosítását, az etikai és az 
egyeztető kódex módosítását, a szövetség 
2021-es pénzügyi beszámolóját és annak 
szöveges kiegészítését. Az elnökség javas-
latait 2022 tavaszán a küldöttgyűlés elfo-
gadta. Megtárgyalták és elfogadták a szö-
vetség 2022-es beszerzési tervének módo-
sítását, a 2022-es haltermelési és haltele-
pítési tervet. 

A szövetség pénzügyi helyzete stabil. A 
2021-es forrásfőösszeg 128,89 százalékra 
teljesült, amivel túllépték az 1 milliárd fo-
rintot. Várhatóan 2022-ben sem változik  
a helyzet, hasonló eredményre számít az 
elnökség, mint 2021-ben. A horgász tagok 
száma is jól alakult: az egyesületi tagjai-
nak a száma 2021-ben meghaladta a 
30 726 főt, amiből a felnőtt horgászok 
száma 25 332 volt, a gyerek horgászok 
száma 5394. A 2022-es taglétszám az év 
végi elszámolást követően derül ki.

A válságos helyzetben is jól működött a 
szövetség ügyintéző szervezete. A hor-
gász okmányok igénylése és elszámolásuk 
rendben megtörtént. A halgazdálkodás 
(haltermelés, haltelepítés), a halőrzés, a 
horgászturisztikai telephelyek munkájá-
nak a megszervezése, koordinálása, napi 
irányítása és az egyéb ügyintéző szerveze-
ti – irodai – feladatokat rendben végrehaj-
totta. Az ügyintéző szervezet a kért extra 
feladatokat (pl. székház karbantartás) is 
időben elvégezte.

Haltermelés 
Az energia, a takarmány és a működéshez 
szükséges egyéb inputtételek drasztikus 
drágulása nehéz helyzetet teremtett a hal-
termelésben. Szerencsére elegendő gabo-
nát és kukoricát vásároltak és tároltak be 
még elfogadható áron egy évre előre. 

A Ráckevei Halkeltető Állomás 2022-be 
jól teljesített, bár egy szivattyúmeghibáso-
dás miatt a csuka- és a harcsalárvák el-
pusztultak, és emiatt a tervezettnél keve-
sebb ragadozót bocsátott ki a keltető. A 
Szigetbecsei Előnevelő Telep teljesítése 
jónak mondható. A makádi haltermelési 
technológián – ahol a korábbi években be-
vált gyakorlat szerint főleg kétnyaras 
pontyállományt állítanak elő a teljes önel-
látás érdekében – változtattak: arányaiban 
több háromnyaras és kevesebb egynyaras 
pontyot állítottak elő. Az alacsony vízszint 
miatt szükségessé vált változtatás követ-
keztében csökkent a teljes megtermelt 
halmennyiség. Az egynyaras pontynevelés 
sokkal kevésbé tervezhetővé vált, bizony-
talan lett, és a hektáronkénti mennyiség 

jelentősen elmaradt a kétnyaras pontyne-
velésétől. A háromnyaras ponty termelése 
viszont sokkal kisebb hozamot hozott.

A szövetség évek óta arra törekszik, 
hogy a telepítéshez szükséges halmennyi-
séget saját tógazdaságban állítsa elő. 
Ennek érdekében vásárolta meg az RDHSZ 
a dömsödi tógazdaságot 2019. decembe-
rében. A termelési rendszer korszerűsíté-
séhez a következő feladatot kell még vég-
rehajtani: a haltermelési és a telepítési 
stratégia lefektetése a jelenlegi helyzet fi-
gyelembe vételével; intézkedési terv a hal-
termelési rendszer felfuttatására; a kész-
letgazdálkodási rendszert alkalmassá 
tenni az online hal- és takarmány- nyilván-
tartásra; új eredményességi mutatók ki-
dolgozása és a haltermelés meglévő ön-
költségszámítási modelljének a korszerű-
sítése. 

Haltelepítés 
Egyrészt az általánosságban válságos hely-
zet, de leginkább a halár drasztikus emel-
kedése miatt, a MOHOSZ kezdeményezé-
sére a hatóság változtatott a halgazdálko-
dási tervekre vonatkozó  előírásokon.

A halgazdálkodó szervezeteket Tarnai 
Richárd főispán 2022-re mentesítette a te-
lepítési kötelezettség alól. Azonkívül az a 
rendelkezés született, miszerint az öt évre 
vonatkozó haltelepítési kötelezettség a 
2022-es telepítési kötelezettséggel csök-
kenthető. Az RDHSZ nem élt az öt éves 
ciklusra (2021–2025) előírt telepítési kö-
telezettség csökkentésének a lehetőségé-
vel, és az eredeti (180 000 kg/év x 5 év =) 
900 ezer kilogrammos pontytelepítési kö-
telezettséget maradéktalanul teljesíti. 

A 2021-es pontytelepítési tervet 
54 722 kilogrammal túlteljesítette a szö-
vetség, és 3066 kilogramm ragadozót is 
telepített a vizeibe. 2022-ben telepítette a 
2021–2022-re összesen előírt mennyiség-
ből fennmaradt részt, vagyis összesen 125 
ezer kilogramm halat telepített az RDHSZ 
a kezelésében lévő Duna- ágba. Tavasszal 
42 232 kilogramm pontyot telepítettek 
anyahalakkal kiegészítve, majd 250 kilog-
ramm fogható csukát és 1000 előnevelt 
menyhalat helyeztek ki. A 2022 őszi tele-
pítés során 85 558 kilogramm pontyot (3 
kg-ot meghaladó egyedsúlyban), 2694 ki-
logramm csuka, 587 kilogramm harcsa, 
100 kilogramm fogassüllő és 300 kilog-
ramm sügér került a vizekbe.

Fejlesztések 
A szövetség 2022-ben feszített ütemű fej-
lesztést hajtott végre. A haltermelés mel-

Az RDHSZ jól teljesített 2022-ben
Az év vége a civil szervezetek közgyűlésének az időszaka, akor adnak  szá-
mot az egész évben végzett munkáról. A Ráckevei-Duna-ági Horgász Szö-
vetség (RDHSZ) 2022. novemberének utolsó szombatjára hívta össze a 
küldötteket a már megszokott helyszínre, a ráckevei Ács Károly Művelő-
dési Központba. Dr. Molnár Pál, a szövetség elnöke nemcsak a küldötte-
ket és az elnökség tagjait, hanem a Magyar Országos Horgász Szövetség  
(MOHOSZ) két vezetőjét is köszönthette.
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lett kiemelt figyelmet fordított a horgász-
turisztika fejlesztésére, mert rendelkezé-
sére álltak az ahhoz szükséges források. 
Az elnök részletesen kitért rá, hogy a 
halőri szolgálat egyenruhája, gépjármű- és 
eszközparkja jelentősen megújult a MO-
HOSZ segítségével. Komoly beruházást 
valósítottak meg a Rózsa-szigeti Horgász-
tanyán és a Makádi Ezüstparti Horgász-
hely együttesnél. A horgászturizmus fej-
lesztése valamennyi alhaszonbérlettel 
rendelkező halgazdálkodási szervezettől 
elvárt tevékenység. A szövetség ezen a 
téren is jól teljesített. Saját kezelésbe vet-
ték a Rózsa-szigetet és a Makádi Ezüstpar-
tot. Mindkét objektumon jelentős fejlesz-
tést hajtottak végre és kinevezték a telep-
helyek új vezetőit és munkatársait. Az 
Ezüstparton bevált a „Bérlős” és a „Ván-
dor” blokk megoldás. Elmondható, hogy 
régóta tervezett beruházásokat tudtak 
megvalósítani. Ahogy az elnök fogalma-
zott: „Dédelgetett terveink megvalósítá-
sának most van itt az ideje”.

A fejlesztéshez pályázati támogatást 
vesznek igénybe, 2022-ben összesen több 
mint 31 millió forint támogatást nyertek 
el. 

Halőrzés 
A halőrzés a szövetség egyik legfontosabb 
tevékenysége, mivel a válság megélhetési 
problémái és a halár drasztikus emelkedé-
se miatt a hallopás gyakoribbá vált. Az el-
nökség a főállású hivatásos halőrök szá-
mát 13-ról 15 főre emelte, a létszám feltöl-
tése folyamatban van. Ezen felül a szövet-
ség alkalmazotti státuszú hivatásos halő-
reinek a létszáma 8 fő (ügyvezetés, hal-
gazdálkodási ágazat, horgászturisztikai lé-
tesítmények). A társadalmi halőrzés is 
fontos. Jelenleg 14 halőri és rendészeti 
vizsgával rendelkező társadalmi halőre 
van az RDHSZ-nek, továbbá hét csak 
halőri vizsgával rendelkező társadalmi 
halőr dolgozik. 

A halőrök rendelkezésére álló járművek 
és eszközök jelentősen gyarapodtak, a 
halőrök jól felszereltek és ütőképesek. Jó 
kapcsolatot ápolnak a Dunai Vízirendé-
szeti Rendőrkapitánysággal és a városi 
rendőrkapitányságokkal. Együttműköd-
nek a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-
tósággal, a KDVVIZIG III. Szakaszmér-
nökségével, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósággal és a Pilisi Parkerdő Zrt. 
Rác kevei Erdészetével.

Bizottságok tevékenységei 
Molnár Pál a szövetség három bizottságá-
nak tevékenységéről is beszámolt. A Ver-
senysport Bizottság kiemelkedően dolgo-
zik, amit a megrendezett versenyek száma 
és a 2022-ben elért kimagasló verseny-

eredmények bizonyítanak. Sikerült be-
vonni a munkába a szövetség tagegyesüle-
teit, a horgásztagságot, és külön öröm, 
hogy a gyerekek és a családok is bekapcso-
lódtak a versenyzésbe. Megrendezték a 
Casting Junior OPEN Kupát, amit az IOB 
által indított versenyzőkkel közösen bo-
nyolítottak le. A szövetség nyerte a Tag-
szervezetek Csapat Országos Bajnokságát 
(TCSOB). 2022-ben is megszervezték a 
tisztségviselői RETRÓ Kupát a Rózsa- 
szigeten. A Makádi Ezüstparton szerve-
zett jubileumi, X. CARP CUP ponty- és 
amur fogó verseny kiemelkedő eredményt 
hozott. A 45 csapat 96 óra versenyidő 
alatt 2301 kilogramm halat fogott, 7,25 
kilogrammos átlagtömeggel. Szigetszent-
miklóson szervezték a Csónakos Páros 

Pergető Bajnokságot, szeptemberben ren-
dezték Makádon az RSD Open Pergetőku-
pát. Bebizonyosodott, hogy a Duna-ág a 
kapitális pontyok mellett szép ragadozó 
halaknak is otthona. 

Az Ifjúsági és Oktatás Bizottságnak fáj-
dalmas éve volt a tavalyi, mert elvesztette 
Pálvölgyi Tibort, az IOB vezetőjét. Az elő-
készítésével valósult meg a ragyogó gyer-
meknapi rendezvény, amin 39-en vettek 
részt, azonban ő már nem tudott részt 
venni rajta. A bizottság Illés István vezeté-
sével újjáalakult. Sikeresen megszervezték 
a hagyományos nyári gyermek és ifi hor-
gásztábor három turnusát a BM Horgász 
Egyesület tanyáján. Megtartották a Rác-
kevei HE-vel közösen a Kis-Duna Menti 
Általános Iskolák horgászversenyét. 

A Környezetvédelmi Bizottság figye-
lemmel kíséri a Duna-ág környezeti álla-
potát, a vízellátását és a vízminőségét. A 
vízszint szabályozása elfogadható volt a 
tájékoztatás időszakában. Az időszak leg-
nagyobb eseményének és eredményének 
tudják be a „Ráckevei (Soroksári)- Duna 
Revitalizációt célzó KEHOP-1.3.0-15-
2021-00026” projekt előkészítésének 
megkezdését. A Naturaqua Környezetvé-
delmi Tervező és Szolgáltató Zrt. partner-

nek tekinti az RDHSZ-t. A projektet ki-
emelt fejlesztésnek minősítették,  a kivite-
lezés előkészítése megtörtént. A tájékoz-
tatás alapján a végleges kivitelezés az 
EU-támogatás megérkezésével kezdődik.

Tagegyesületek
A tagegyesületekről szólva az elnök el-
mondta, hogy a jelenlegi válságos helyzet 
várhatóan a tagegyesületek működését is 
hátrányosan érinti. A MOHOSZ előrejel-
zése 20 százalékos horgászlétszám-csök-
kenést  prognosztizál, de azt remélik, 
hogy a vizek minősége és a fogási tapasz-
talatok miatt ennél kisebb mértékben 
csökken a horgászok száma a tagegyesüle-
teknél. A 29 tagegyesületből 26 rendelke-
zik horgásztanyával, egy egyesületnek 

nyaraló telephelye is van. Sajnos, az egye-
sületek energiaszámlái nem esnek a lakos-
sági kategóriába. A szövetség vezetése 20 
millió forintra emelte a kamatmentes hi-
telalapot, amit az egyesületek likviditási 
gondjainak a megoldására is  igénybe lehet 
venni. 

Az elnök a küldöttgyűlés elé terjesztet-
te a Nagy-budapesti Horgászok Egyesüle-
tének a tagfelvételi kérelmét, amit elfo-
gadtak. Az egyesület 75 éve alakult (1947), 
sokáig Budapest legnagyobb egyesülete 
volt. Horgászai száma évek óta állandó, 
megközelíti a 9 ezer főt (8925 fő).

Dr. Molnár Pál végül a MOHOSZ-kap-
csolatokat említve elmondta, hogy a  
MOHOSZ pályázati eszközökkel és pénz-
támogatással egyaránt segíti és támogatja 
a szövetséget. Az elnök bízik benne, hogy 
a jelenleg bérelt ingatlanokat idővel sike-
resen átruházzák, megőrizve a jó viszonyt 
és a kiváló együttműködést. A MOHOSZ 
területi tagszövetségi alapszabálymintát 
végül nem készít, de alapelvárásokat fo-
galmaz meg a tagszövetségek számára.

A hozzászólások és a vita után a köz-
gyűlés elfogadta az elnöki, a költségvetési 
és az etikai bizottsági beszámolót.

H. GY. 

Molnár Pál számolt be a küldöttgyűlésnek
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soltam, hogy szórjanak be 300 kg takar-
mánymeszet, ami meg is történt. Talán ez 
segített abban, hogy számottevő elhullás 
nem történt. A bent lévő kénhidrogén gáz-
ként távozott, míg a 7-es pH helyre állító-
dott iszapszinten, és már termelődött 
annyi atomos oxigén, amivel a halak átvé-
szelték az oxigénhiányt. Csak emlékeztető-
ül: 0,5 mg/O2-nél gyakorlatilag minden 
haluk elpusztult volna. Ebben az esetben el-
hullott (nagytestűek) száma: 9 darab amur, 
6 darab ponty 5 darab balin, pár busa és 100 
kg keszeg. Az oxigénmérés után beöntöt-
tünk 200 liter aktivált mikroszervezetet és 
7 liter 30 százalékos hidrogénperoxidot, 
mert ennyi állt rendelkezésre. Megmértük 
az oxigént 9 óra 30-kor és 10 óra 5-kor. Az 
1 hektáros tó átlagos vízmélysége 1,5 
méter. A víz oxigéntartalma a következő 
volt a mérési időszakban: 
 8 ó 30 p 9 ó 30 p 10 ó 05 p
O2 kg/m3 4,5 6,825 7,2375

Ennek a kis számításnak azért van értel-
me, mert látható, hogy 7 liter 30 százalékos 
hidrogénperoxid és 200 liter aktivált mikro-
szervezet kb. másfél óra alatt 2,7375 O2 kg/
m3-t tud bevinni a vízbe. A két nappal ké-
sőbb végzett mérésből látható, hogy az 
egyéb oxigéntermelő egységek ilyen rövid 

idő alatt  nem tudtak több oxigént bevinni 
a tó vizébe (2,55 O2 kg/m3/nap). Elméleti-
leg ezekből az adatokból kiszámítható, 
hogy mennyi hidrogénperoxidot és aktivált 
mikroszervezetet kell használni, hogy az 
oxigén 1,5 mg/l fölé emelkedjen (46 liter H2 
O2). A Moby Dick-tavon 2022. október 
28-án három tóban is tapasztaltam kékal-
gavirágzást – a legrosszabb esetben is 55 
százalék fölött volt reggel az oxigén, a töb-
binél 75 és 85 százalék. 

A következő következtetéseket vontam 
le az esetekből: minden tónál alkalmaztunk 
aktivált mikroszervezeteket, a rendszerben 
volt takarmánymész, és valamennyi eset-
ben 5–16 ºC között volt  a vízhőmérséklet. 
Ilyenkor az erjesztőbaktériumok dominan-
ciája úgy szabályozta a kékalgákat, hogy 
nem keletkezett oxigénhiány. Szerintem 
akkor, amikor kékalgavirágzáskor reggeli 
oxigénhiány keletkezik, akkor rothasztó 

baktériumok uralják a rendszert. Semmi 
szín alatt ne klórmeszet, hanem takar-
mánymeszet használjunk, s alkalmazni kell 
az aktivált mikroszervezeteket is. A klór-
mésszel minden mikroszervezetet kiír-
tunk, amiből csak további iszap keletkezik. 
Ezzel szemben ha takarmánymeszet hasz-
nálunk, akkor a kékalgák életben marad-
nak, és eltávolítják az iszapból a felszaba-
dult anyagokat, ezzel tisztítva a tavat. 

További kérdés, hogy milyen oxigénter-
melő tevékenységet vagy milyen takarékos 
oxigénfelhasználást folytatnak a kékalgák 
éjjel, amikor fermentálóbaktériumok ural-
ják a rendszert, és az oxigénszint nem csök-
ken olyan drasztikusan, mint amikor a rot-
hasztó baktériumok dolgoznak? Erre a kér-
désre a választ már csak egy másik kutatási 
projektben kaphatunk.

KOZÁK BALÁZS 
Halinnofish Kft.

Innováció

► (Folytatás a 3. oldalról) 3. táblázat

Dátum
2022. 10. 08. 2022. 10. 10. 2022. 10. 20. 2022. 10. 21.

8 ó 30 p 9 ó 30 p 10 ó 05 p 11 ó 20 p 9 ó 8ó 30 p
O2 mg/l/ºC

Ví
z m

ély
sé

g -0,23 0,45/15,4 0,67/15,4 0,83/15,9 0,95/15,8 15,03/13,9 16,33/13,0
-1,0 0,32/15,4 0,67/15,4 0,61/15,7 0,93/15,7 15,03/14,0 16,10/13,1
-2,0 0,23/15,1 0,26/15,1 0,26/15,2 0,40/15,5 14,95/14,0 15,80/13,2
-2,3 0,20/15,0 0,22/15,0 0,23/15,2 0,28/15,4 14,77/14,0 15,59/13,2

Átlag O2 0,3 0,455 0,4825 0,64 14,945 15,955

Új és továbbfejlesztett halszaporítási módszerek gyakorlati alkalmazása a haltermelés fejlesztése érdekében

A V-95 Általános Vállalkozási Kft. és a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem (MATE) konzorciuma a törökországi Akdeniz Egyetem és Kilic 
Holding együttműködésével létrejött kétoldali projekt keretében (azono-
sítószám: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-2021-00011), az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium döntése alapján 69 882 400 Ft összegű támogatást 
nyert el. 

Az afrikai harcsa termelésben hazánk piacvezető az Európai Unióban, 
míg Törökország vezető szereppel rendelkezik a tengeri süllő és az arany 
durbincs termelésében. Ezt a kedvező pozíciót csak folyamatos innováci-
óval lehet megtartani. A projekt által a termelési gyakorlatba bevezeten-
dő saját fejlesztésű szaporítási módszer lehetővé teszik azokat a klasszi-
kus tenyésztési eljárásokat (pl.: irányított keresztezés, manipulált/minő-
sített sperma használata stb.), melyek az ívatásos halszaporításnál nem 
voltak kivitelezhetőek.  A projektben részvevő, meghatározó szerepet ját-
szó agrár fókuszú egyetemek (MATE és Akdeniz Egyetem), kutatóintézet (Mediterranean Fisheries Research, Production and Trai-
ning Institute), hazánk egyik legjelentősebb halfeldolgozó és haltermelő cégének (V-95 Kft) valamint a mediterránium legnagyobb 
haltermelő cégének (Kilic Holding) bevonása garantálja a projekt sikerességét és az eredmények gyakorlati alkalmazását. A 
78 086 000 Ft költségvetésű projekt hozzájárul a magyar-török tudományos együttműködés elmélyítéséhez és kiterjesztéséhez, va-
lamint lehetőséget teremt a hatékony technológia transzfer folyamatokra.  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. 12. 31.

További információ: 
Szilágyi Gábor
+36-30 939 8388
gaborsz@bajcshal.hu

Tengeri süllő (Dicentrarchus labrax) gaméta gyűjtés 
(ikra és sperma fejése inszemináció után)


