
• Fôigazgató úr, mondhatni menetrend
szerint, május közepén – 14–15-én – ren-
dezik meg tudományos konferenciájukat,
amely a magyar halászság kitüntetett ese-
ménye. Az idei tanácskozáson is több mint
kétszázan vettek részt, de a nagy érdeklô-
dés ellenére mégis azt kérdezem, hogy
nem „fáradt-e el” a rendezvény? Ugyanis
hallhattam a résztvevôk szájából pozitív és
negatív véleményt egyaránt.

– Harminckettedik éve rendezzük meg
a Halászati Tudományos Napokat, vagyis a
HAKI napokat, amelyeken egyrészt a kü-
lönbözô kutató mûhelyek munkájáról szá-
molunk be, másrészt pedig egy remek fó-
rum a szakemberek – az ágazat különbözô
képviselôinek, a termelôknek, a kereske-
dôknek, a feldolgozóknak, a szolgáltatók-
nak, a kutatóknak – a találkozásához. Úgy
gondolom, hogy egy ilyen rendezvény
nem fáradhat el, hiszen ha valaki érdeklô-
dik az új iránt, ha valaki innovatív, és sze-
retné hallani, hogy milyen új eredmények
születtek, s ha szeretne találkozni a kollé-
gákkal az ország minden tájáról, akkor ér-
deke, hogy itt legyen. Mi a párbeszédhez a
feltételeket teremtjük meg, úgy gondo-
lom, megfelelô színvonalon. A nagy érdek-
lôdés, a magas létszám – minden eddigi re-
kordot megdöntött az idei részvétel, hi-
szen 230–240 vendéget regisztráltunk –
igazolja, hogy az érdeklôdés nem lankad.
Remélem, az elégedettség is megfelelô, s
errôl a program is gondoskodik. Termé-
szetesen egy kicsit magunknak, kutatók-
nak is szervezzük a kétnapos eseményt, de
alapvetôen a szakma egészének szánjuk.

Azt tapasztaljuk, hogy mindenki igyekszik
hozzátenni valamit a tanácskozás megren-
dezéséhez, elég, ha csak az elôadások té-
maköreit megnézzük. A siker így magukon
az ágazat szereplôin múlik.

• Azért provokáltam mindjárt az interjú
elején, mert azt a véleményt igyekeztem
megfogalmazni, amit az egyik jeles képvi-
selôtôl hallottam. Nevezetesen hogy olyan
elôadások is elhangzanak, amelyek még
nem egészen kiforrottak. A húsz évvel
ezelôtti konferenciákon azért nem fordul-
hatott elô ilyen, mert egyfajta szûrô mûkö-
dött az elôadások kiválasztását illetôen.

– Most is van szûrô, de természetesen a
kiválasztáskor nagymértékben közbeszól a
szubjektivitás is. Ha valaki azt gondolja egy
elôadásról, hogy az nem kiforrott és miért
került a programba, lehet, hogy bizonyos

szempontból igaza van. De éppen azért te-
szünk be olyan elôadásokat, amelyek még
nem kiforrott eredményrôl számolnak be,
mert a munka olyan eredménnyel kecseg-
tet, ami talán  egy évet sem várhat, hogy
majd a következô HAKI napon mutassuk
be. Úgy gondoljuk, hogy minden befeje-
zetlensége ellenére olyan információkat
szolgáltat, amiket mielôbb a szakma tudo-
mására kell hozni. A szerkesztô-rendezô bi-
zottság kockázata, hogy e tekintetben jól
dönt-e vagy nem, de a kockázat – köznapi
nyelven szólva – benne van a pakliban.
Összességében azonban a fórumnak van
olyan szerepe is, hogy a kezdô, fiatal kuta-
tóknak biztosítani kell a lehetôséget, sôt
olyan vállalkozóknak is, akik „hivatalból”
nem elôadók, s nem mozognak otthono-
san a pulpituson.

• Kétségtelen, hogy jelzés értéke van an-
nak, hogy milyen témakörökkel foglalkoz-
nak a kutatók. Azt hiszem, ma már nem
kell külön hangsúlyozni, hogy a kutatási te-
vékenységnek a gazdálkodást kell segíte-
nie, hiszen még szorosabban egybefonó-
dott az elmúlt idôszakban a két terület kö-
zött.

– A HAKI napok egyik fontos szerepe az
ágazatban dolgozó vállalkozók és az ágaza-
ti problémák kutatásával foglalkozók kö-
zötti kapcsolat erôsítése. Ez egész Európá-
ban kiemelt feladat, s nem véletlen, hogy
az unió különbözô programokkal segíti a
kutatás és a gyakorlat közötti kapcsolat
erôsítését. Valljuk meg ôszintén, ez a kap-
csolat nem volt valami erôs az elmúlt évti-
zedekben, s amikor Japánnal és az Egye-
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HAKI napok: fórum 
az együttmûködéshez

Aki számba veszi a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) elmúlt évtizedek-
ben végzett munkásságát, jól láthatja, milyen változások történtek. E változások
jelei a Halászati Tudományos Tanácskozás témaköreiben is megmutatkoztak, hi-
szen az idei, 32. tanácskozáson tárgyalt problémák alapjaiban különböztek a há-
rom évtizeddel ezelôttiektôl. Dr. Váradi László fôigazgató nem titkolja, hogy az
üzleti világ segítsége nélkül ma már a kutatóintézet sem létezne. A kutatási témák
nem öncélúak, hiszen szinte mindegyik a gyakorlati tevékenységhez kötôdik.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Dr. Váradi László fôigazgató



sült Államokkal hasonlítja össze magát az
EU, akkor mindig megállapítja, hogy az
öreg kontinensen nagyon is eredményes
kutatás folyik, világraszóló sikerek szület-
nek, de a gazdálkodás eredményességében
ez nem jelenik meg. Azért, mert nincs
megfelelô transzfer a gyakorlat és a kutatás
között, illetve nem együtt dolgoznak an-
nak érdekében, hogy közös eredményeket
érjenek el. Japánban és az Egyesült Álla-
mokban nagyon szoros a kutatás és a vállal-
kozások közötti kapcsolat a mezôgazdaság-
ban is. A mezôgazdaság – beleértve a halá-
szatot is – a többi ágazatnál nehezebb terü-
let, mert sok kisvállalkozás mûködik
benne, nagyobb szervezettséget igényel,
de éppen emiatt támogatja az EU azokat a
kezdeményezéseket, amelyek arra irányul-
nak, hogy a gyakorlat és a tudomány egy-
máshoz közelebb kerüljön. Az EU által fi-
nanszírozott egyes projektek – lásd a CON-
SENSUS vagy a PROFET projekteket –
gyakorlati problémákat fogalmaztak meg,
s ezek a projektek nagyon hasznosak vol-
tak. Egy korábbiaknál is szervezettebb for-
mája az együttmûködésnek a nemrégiben
elôkészített és június 10-én megalakuló
Európai Akvakultúra és Innovációs Plat-
form. Ennek az a célja, hogy a kutatók és a
gazdálkodók együttmûködésével – hangsú-
lyozom, hogy a vállalkozók vezetô szerepé-
vel – olyan kutatási programokat határoz-
zanak meg európai szinten, amelyeket ké-
sôbb az EU finanszírozhat. Vagyis nem az
EU találja ki a pályázatok témaköreit, ha-
nem a szakértôk javaslatai jelennek meg. A
platform esetében maga az akvakultúra
ipar határozza meg a kutatási stratégiát és
programokat, amiknek a megvalósításához
az EU pénzforrást biztosít. Feltehetôen így
a gazdálkodásban európai szinten is meg-
jelennek a kutatás eredményei.

• Mit tudnak hozzáadni a jövôépítéshez
a HAKI napokon megjelenô témakörök
uniós szinten?

– A HAKI napok egy fórum, ahol a már
említett célokat kívánjuk elérni. Ha plat-
formról beszélünk, akkor az csak úgy lehet
sikeres, ha van elôzménye, ismerik egy-
mást a szereplôk, tudják, ki az innovatív,
akivel együtt lehet mûködni, ki az a kutató,
aki újat tud mondani. Ez így áll össze,
vagyis a HAKI napok e platform létesítését
készíti elô.

• Ha jól tudom, Magyarországon is létre-
jött egy platform, a SZIE Halgazdálkodási
Tanszékének a kezdeményezésére.

– Igen, s hozzáteszem, hogy Európában
másodikként jött létre egy nemzeti akva-
kultúra fejlesztési platform, ezen kívül Spa-
nyolországban van még hasonló tömörü-
lés. Azon dolgozunk, hogy a magyar plat-
form az európai platformhoz kapcsolód-
jon.

• Ez nem lesz nehéz, mert az európai
platformban Magyarország képviselete is
megoldott az Ön személyében…

– Az európai akvakultúra középpontjá-
ban nem véletlenül, a tengeri halnevelés –
részben a lazac, részben a tengeri sügér,
keszeg termelése – áll. Édesvizekben elsô-
sorban a pisztrángnevelés a fô kérdés, s na-
gyon sokak számára ez jelenti az akvakultú-
rát. Az unió bôvítését követôen azért válto-
zott ez az arculat, mert több százezer hek-
tár tógazdasággal bôvült az európai akva-
kultúra. A tógazdálkodást a szakembere-
ken kívül alig ismerik Nyugat-Európában.
Most, amikor folyamatban van az európai
akvakultúra stratégia megújítása, lehetôsé-
günk volt arra, hogy az európai halászati
stratégiáról a Brüsszelben rendezett fóru-
mon nagy plénum elôtt exponáljuk ma-
gunkat, hogy bemutassuk azt, mi is ez a tó-
gazdálkodás. Nagy volt az érdeklôdés az
elôadás iránt, s azóta a brüsszeli szakembe-
rek közül nagyon sokan hivatkoznak erre.
A kelet-európai jelenlét egy európai plat-
formban szerintem alapvetôen fontos, ki-
hagyhatatlan belôle, s mégis majdnem ki-
maradtunk. Elsôsorban a norvégok túlsú-
lya miatt, de a szakmapolitikai lobbinak, a
szakmai józanságnak köszönhetô, hogy a
platform hét tematikus területének egyiké-
ben az egyik vezetô szerepet magyar szak-
ember tölti be a személyemen keresztül.
Ez a terület a haltermelési rendszerek és
technológiák témakörét öleli fel. Termé-
szetesen itt is egy norvég az egyik vezetô,
míg a második szakértô, a kutatás képvise-
lôje én vagyok. Megpróbálom az egész ke-
let-európai tógazdálkodást képviselni, s
igyekszem megjeleníteni az érdekeinket.

• Akkor most jó esély van arra, hogy a
magyar halászságot érintô kérdések is
megjelenjenek a platform projektjeiben.

– Természetesen, hiszen ezen dolgo-
zunk. Azért jó, hogy van a magyar plat-
form, mert erre az európai szervezet is fel-
figyelt, s nagy örömmel fogadták a munká-
ját. Így ugyanis nem egy-egy szakember vé-
leménye jelenik meg a kutatási témakörök

meghatározásában, hanem egy nemzeti vé-
lemény. S azon is dolgozunk, hogy Kelet-
Európa egésze jóval szervezettebben jelen-
jen meg. Erre nagy szükség van, mert a mi
régiónkban még nem olyan kiforrott az in-
tézményrendszer, mint Nyugat-Európá-
ban. A keleti végeken nincsenek még
olyan termelôi szövetségek, mint a fejlet-
tebb országokban. Megjegyzem, hogy az
európai platform egyik motorja az Európai
Haltermelôk Szövetsége (FEAP). Ilyen a
kelet-európai régióban nincs, bár mi, ma-
gyarok tagjai vagyunk a szövetségnek, te-
hát ilyen értelemben ott vagyunk, de való-
jában a nagy norvég, görög, francia, spa-
nyol cégek a meghatározók a szövetségi
munkában.

• A kelet-európai szervezettség javítá-
sáért a HAKI sokat tesz: létrehozta a kelet-
európai kutatóintézetek hálózatát, amely
az elsô lépése az egység kialakításának.

– Amikor létrehoztuk a Kelet-európai
Akvakultúra Központok Hálózatát, akkor
bennünket az a gondolat vezérelt, hogy
együtt kell mûködnünk, mert láttuk, hogy
leszakadunk. Nem tudjuk azokat az euró-
pai folyamatokat felismerni sem, nemhogy
bekapcsolódni, amelyek meghatározóak
lehetnek az akvakultúra fejlesztési politikai
kialakításában, a támogatási rendszerek
elôkészítésében, a projektek végrehajtásá-
ban. A veszély még ma is fennáll annak el-
lenére, hogy a hálózat (angol rövidítése
NACEE) létrejött, s a távolságot, mondjuk
úgy, szakadékot, csökkentette. Informá-
cióink vannak egymásról, brüsszeli szakér-
tôket hívunk meg a hálózati rendezvények-
re, mivel látják a nem EU-tag kollégák is,
hogy nem szabad kimaradni. Azzal, hogy
nem uniós tag kutatóintézetek is részesei
az uniós pályázatoknak, beindult valami. S
az európai platform létrejöttével a hálózat
kapcsolatteremtô szerepe is megnô. A
HAKI napokon például tárgyaltam az
orosz akvakultúra egyik meghatározó szak-
emberével, és pontosan ezekrôl a témák-
ról volt szó. A NACEE következô igazgató-
tanácsi ülésére – Ukrajnában, Lvovban
rendezik – minden tagországból (ez 15 or-
szágot jelent) meghívunk egy-két innovatív
vállalkozót, s ezzel megteremtjük a kelet-
európai akvakultúra platform alapjait.
Nem akarjuk újra felfedezni az ügyet, így
az EU platformrendszerét adaptáljuk, s
megindulhatnak a szakmai konzultációk
az egyes kutatási témáknak a meghatározá-
sára, beazonosítására, elfogadására. Így na-
gyobb erôvel tudunk fellépni, már csak
azért is, mert nem a nulláról kell kezde-
nünk. A FAO segítségével a NACEE elké-
szítette azt a tanulmányt, amely az akvakul-
túra helyzetét, lehetôségeit foglalja össze a
közép- és kelet-európai régióra vonatkoz-
tatva. Erre már lehet építkezni, s azt gon-
dolom, hogy jó úton járunk.

Hajtun György
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HAKI napok: fórum az együttmûködéshez
(Folytatás az 1. oldalról)

Az idei HAKI napokon egy nemzetkö-
zi toktenyésztési szimpózium is helyet
kapott, ami tulajdonképpen egy hatá-
rokon átnyúló projekt egyik rendezvé-
nye. Ez egy szerb-román-magyar pro-
jekt, amit az unió finanszíroz, s fô cél-
ja a kecsege állományok védelme és
fejlesztése. Orosz, román, lengyel,
szerb, német, máltai szakemberek
mondták el a témakörrel kapcsolatos
álláspontjukat, mutatták be kutatási
eredményeiket. A tanácskozáson je-
len volt a Tokvédelmi Világszövetség
egyik vezetô munkatársa, Dr. Christian
Balnath is.
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A küldöttgyûlés napirend elôtt meghall-
gatta Nagy Dénest, a Magyar Madártani és
természetvédelmi Egyesület munkatársát,
aki a „Biológiai sokféleség – üzleti ala-
pon” címû programról beszélt. A prog-
ram keretében az idén a halgazdálkodás
és a vizes élôhelyek kapnak prioritást, így
azon mintegy másfélszáz tógazdaság érin-
tett az ügyben, amelyeknél Natura 2000
terület is található. A projekt kísérleti, s az
uniós tagországok közül Bulgáriában,
Lengyelországban és Magyarországon
próbálják kidolgozni a biodiverzitás üzle-
ti alapjait, ugyanis Brüsszelben megfogal-
mazódott, hogy a piac is mûködhet a ter-
mészet védelmével összhangban. A közjó
érdekében, megfelelô keretbe foglalva, jó
eszközt kínálhat a veszélyeztetett erôfor-
rások fenntartására, egyben a megélhe-
tést is biztosítva. A biológiai sokféleség
megôrzése óriási kihívást jelent, ezért el-
képzelhetetlen a banki és üzleti szféra
közremûködése nélkül.

Nagy Dénes kifejtette, hogy az egyesü-
let létrehozta a Biodiverzitás Üzleti Ta-
nácsadó Irodák hálózatát, amely segíti a
piaci körülmények kialakítását. Az irodák
a kis- és középvállalkozókat támogatják az-
zal, hogy a tanácsadáson, az üzleti tervek
kidolgozásán túl összegyûjtik és nyomon
követik a bankok által támogatható, a bio-
diverzitás megôrzése szempontjából elô-
remutató befektetési lehetôségeket. Az
egyesület több bankkal is tárgyal a pénzü-
gyi csomagok kidolgozása érdekében.
Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezetô
igazgatója is felajánlotta segítségét a prog-
ram kidolgozásához, így év végéig akár
több tucat tógazdaság is kapcsolódhat a
projekthez.

A legutóbbi küldöttgyûlés óta eltelt
idôszak fontosabb eseményeirôl szóló na-
pirendi pont keretében Lévai Ferenc társ-
elnök számolt be a brüsszeli ACFA mun-
kacsoport ülésérôl (cikkünk a 8. oldalon
olvasható). Ehhez kapcsolódóan Tölg
László, a szövetség munkatársa a FEAP
közgyûlésen elhangzottakról adott szá-
mot. Dr. Orosz Sándor, a szövetség ügyveze-
tô elnöke a minôségi pontytenyésztési
programban való részvétel csekély össze-
gû támogatásáról adott tájékoztatást. A
Magyar Közlöny 74. számában kihirdetett

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 2008.
május 27-ével lépett hatályba. A rendelet
5. § (1) bekezdésében meghatározott, a
„tárgyév június 1-je és 30-a közé esô be-
nyújtási idôszak” betartása elengedhetet-
len, mivel az eljárási törvény 38. §-ának
(6) bekezdése alapján a benyújtási határ-
idô elmulasztása jogvesztô hatályú, a mél-
tányosság gyakorlását pedig az eljárási tör-
vény 12. §-ának (2) bekezdése egyértel-
mûen, kivételek megengedése nélkül ki-
zárja. Az ügyvezetô elnök felhívta a tagság
figyelmét a június 30-ai határidô betartá-
sára. Azok a kérelmezôk, akik még nem
rendelkeznek MVH regisztrációs szám-
mal, azok a nyilvántartásba-vételt ne pos-
tai úton, hanem lehetôleg személyesen
rendezzék a gyorsabb ügyintézés érdeké-
ben.

Az ügyvezetô elnök a FÔVÉT legutóbbi
ülésérôl szólva elmondta, hogy ötpárti
egyeztetés zajlott a termôföldrôl szóló tör-
vény módosításáról. Az egyeztetés nem
járt sikerrel, de néhány kérdés így is napi-
rendre került. Például a birtokméret 300
hektárról 600 hektárra történô felemelé-
se, a haszonbérleti idô minimális megha-
tározása, s nem utolsó sorban a termôföld
és a halastó viszonyának rendezése. Az
akg-támogatások kifizetésérôl elhangzott,
hogy 15–20 halászati vállalkozás még nem
kapta meg a pénzt.

Együtt tárgyalta a küldöttgyûlés azt a
három napirendi pontot, amelyek a szö-
vetség 2007. évi gazdálkodását mutatták
be. Csizmadiáné Hegedûs Ilona könyvvizsgá-
ló a 2007. évi mérleg felülvizsgálatáról el-
mondta, hogy az egyszerûsített éves beszá-
moló a törvénynek megfelelôen készült, s
elfogadásra javasolta. Kiss Ferenc, a Felü-
gyelô Bizottság elnöke a jelentésben kriti-
kai hangvétellel fogalmazott. A szövetség
2007. évi gazdasági tevékenységére a szin-
ten tartás volt a jellemzô, ami mellé az is
társult, hogy a szövetség veszteséggel zár-
ta az évet. Ennek következtében mind a
szövetség, mind a tógazdasági vállalkozói
tevékenység nehezen mûködtethetô, mi-
vel a bôvülés és a bôvített termelés feltéte-
lei nem adottak. Nehezen érthetô, hogy
jelentôs a tagdíjhátralék, s hogy a csak-
nem 10 millió forintos hátralékot miért
nem hajtja be az ügyvezetés? A bizottság

nyomatékosan felhívta az ügyvezetés fi-
gyelmét a pénzügyi fegyelem erôsítésére.
A tavalyi küldöttgyûlés által javasolt szö-
vetségi és vállalkozói tevékenység tiszta el-
számolását rendezte az ügyvezetés, s a
könyvelési munka megnyugtató. A bizott-
ság javasolta az ügyvezetésnek, hogy dol-
gozzon ki koncepciót a likviditási hiány
rendezésére, s az anyagi jellegû ráfordítá-
sok volumenének csökkentésére.

A szövetség kezelésében mûködô
Dinnyési Ivadéknevelô Tógazdaság ugyan
csaknem 4 millió forint nyereséggel zárta
az évet, de ennél magasabb volt a támoga-
tások összege, ami jelzi, hogy támogatás
nélkül veszteséges a tevékenység. Külön
gondként említette az elnök, hogy a te-
nyésztôi munka rendszerében jelentôs za-
var keletkezett. Tenyésztés nélkül nincs
minôségi termelés. Nem csak beszélni
kell arról, hogy kiváló magyar halat ter-
melünk, de úgy is kell dolgozni, gazdál-
kodni nap nap után. Az elnök végezetül
elfogadásra ajánlotta a mérleget, amelyet
a küldöttgyûlés egyhangú szavazással meg
is tett.

H. Gy.

Küldöttgyûlés: elfogadták a mérleget
A Haltermelôk Országos Szövetsége és Terméktanácsa május 30-án tartotta kül-
döttgyûlését, amelyen elfogadták a szövetség elmúlt évi gazdálkodásáról szóló
mérlegét, egyben elfogadták a felügyelô bizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A
küldöttértekezlet elôtt az ügyvezetôség is összeült, s a mérlegbeszámoló megtárgya-
lásán kívül döntöttek új tag felvételérôl, a szövetség anyagi helyzetének átvilágítá-
sáról, s nem utolsó sorban arról, hogy a Dinnyési Tógazdaság gazdálkodási tevé-
kenységét meg kell újítani.

Búcsú 
Becsey Attilától

Nemrégiben, egész pontosan 1999.
augusztusában még a nyugdíjba vo-
nulása alkalmából emlékezett meg
Sztanó János Becsey Attiláról, a Szeged-
fish Kft. sorrendben negyedik halá-
szati vezetôjérôl. Most azonban tragi-
kus haláláról kell beszámolnunk. A
68 éves korában, 2008. június 1-jén
elhunyt halászati szakembert egész
életútja a fehértói gazdasághoz kö-
tötte. Egyetemi ösztöndíjasként,
1961-ben került a Szegedi Halgazda-
sághoz, ahol 38 éven át – kezdetben
szenvedte, majd élvezte a haltenyész-
tést – végezte munkáját. A szép hal, a
jó haltermelés, a tempós, összehan-
golt csapatmunka számára ezerszer
többet ért, mint a szakmai filozofá-
lás, nem is említve a terjengôs okfej-
téseket. „Golyóálló” egyéniség volt,
akirôl lepattant a civilizáció megan-
nyi káros hatása. Értékrendjében el-
sô helyen a teljesítmény állt, csak a
tettek alapján minôsített, ítélt meg
bárkit is. Vasereje azonban nem tu-
dott ellenállni az orvosi kezelések-
nek.

Attila, nyugodj békében!



A kormorán jelentôs károkat okozott már
az idén is a halastavakban, kezdte mondan-
dóját a társelnök. A mediterránná váló idô-
járás sajnos kedvez annak, hogy az északi
hideg szelek által ide beszorított kormo-
rántömegek garázdálkodjanak, és komoly
pusztítást végezzenek a halállományban.
Az egy- és kétnyaras pontyok idén tapasztal-
ható hiány a jó része a kormorántámadá-
soknak tudható be. Változást talán az hoz-
hat, hogy az ACFA május 21-ei kongresszu-
sán napirendre tûzték a témát. (A kong-
resszuson Lévai Ferenc és Halasi Kovács Béla
vettek részt, s az errôl szóló tudósításunkat la-
punk 8. oldalán olvashatják.)

A másik fájó kérdés a magyar halászat-
ban a hallopás kérdése. Ennek sem a törvé-
nyi, sem a rendôrség általi kezelése nem
megfelelô és nem megoldott, hangsúlyozta
a társelnök. Sajnálatos, hogy az általános
vagyonvédelmi problémák körébe tartozó-
ként kezelik a hatóságok és a törvény is a
hallopást. A magántulajdon nemhogy nem
szentség, hanem mindenki által rabolható
préda. Gyakorlatilag csak a hozzáférés dön-
ti el, hogy valakit éppen meglopnak-e,
avagy nem? A törvényi segítség, a törvényi
háttér, a visszatartó erô totálisan eltûnt a
rendszerekbôl. Senki nem hatódik meg, ha
intézkedik a rendôr, és senkit nem vág a
földhöz a tízezer forintos bírság akkor, ami-
kor milliós értékeket lehet eltulajdonítani
minden különösebb következmény nélkül.

A szövetség is sokszor kérte már -– s most
is dolgoznak rajta –, hogy hozzon létre a
hatóság egy halkommandót, amely a ter-
mészetes vizeken és tógazdaságokban is ké-
pes a hatékony vagyonvédelemre. S jó len-
ne, ha a törvényi szabályozás is abba az
irányba változna, hogy a lopáskor használt
összes segédeszközt elkobozná a hatóság. S
ebbe beleértendô akár a tízmilliós terepjá-
ró is. Amíg azonban nem jutunk el idáig, és
a rapsics visszakapja még a hálóját is, addig
nincs elegendô visszatartó erô. A társelnök
szerint ugyanis ez nem megélhetési bûnö-
zés, hanem bûnözésbôl való megélés, ami
óriási különbség. Sajnálatos, hogy idáig ju-
tottunk, s remélhetô, hogy az igazságügyi
tárca végre lép ebben a kérdésben, s az
igazságszolgáltatás szervezete, rendszere –
gondoljunk a bírósági gyakorlatra – eljut

odáig, hogy aki lopott, azt az elkövetés esz-
közeitôl is meg kell szabadítani. Az elkob-
zott eszközöket értékesítsék a köz javára, le-
gyen jótékonysági árverés vagy bármi más.

A harmadik témakör, a piaci árak alaku-
lása, a halászság örök rákfenéje. A magyar
halászság sikeresen váltott rendszert, s ma is
elmondható, hogy amíg az állattenyésztés

mennyiségi mutatói még az ötven százalé-
kát sem érik el a ’80-as évekének, addig a
halászat – kisebb-nagyobb zökkenôkkel –
mai napig is tartja a termelési színvonalat.
Sôt, az is mondható, hogy kiváló minôségi
váltások is történtek, hiszen elôkerültek
olyan halfajok és technológiák, amelyekrôl
álmodni sem mertünk húsz évvel ezelôtt.
Gondoljunk csak az afrikai harcsa térhódí-
tására, az intenzív technológia elterjedésé-
re, a kutatás-fejlesztés eredményeire, s nem
utolsó sorban a horgászturizmusra, amit a
tógazdák fejlesztettek magas szintre.

Van mire büszkének lenni. De amire
nem lehetünk büszkék az – s a jelenség
elôtt a társelnök is értetlenül áll –, hogy
képtelen a magyar halászság a minimális
összefogásra. Ha négyszemközt beszélge-
tünk, minden kolléga elmondja, hogy
mennyire össze kellene fognunk a piaci
stratégiák kérdésében, a multikkal szembe-
ni magatartás kialakításában, az árak kérdé-
seiben. De össze kellene fogni a minôség
fenntartásában, fejlesztésében, a közös pro-
móciós programokban. Ám amikor a piaci
szereplôvel találkozunk szembe, akkor vala-
mi egészen más érzés – szerezzük meg a pia-

cot a másikkal szemben – fog el bennünket.
Mindenki tudja, aki ebben a szakmában
dolgozik, hogy másfél évtizeddel ezelôtt
pont akkora halas piaca volt Magyarország-
nak, mint ma. Egy deka hallal sem terme-
lünk többet, mint akkor, de többet fogyasz-
tunk, tehát mindenkinek megvan a biztos
piaca. Évtizedek óta nem maradt hal a tó-
gazdáknál – persze idônként adódtak ki-
sebb-nagyobb túltermelések, de – mindig
akadt kiskapu a túltermelés levezetéséhez,
mint például most a román és a horvát piac.
Semmi nem indokolja azt, hogy a saját
pénztárcánknak sem megfelelô árakkal je-
lenjünk meg a halpiacon.

Minden ár precedens értékû, hangsú-
lyozta a társelnök, aki meglepve olvasta a
legutóbbi Halászati Lapokban a Szegedfish
Kft. ügyvezetôjének nyilatkozatát. Sztanó Já-
nos arról beszélt, hogyan kell a piacot meg-
tartanunk, hogyan kellene összefognunk, a
költségnövekedést érvényesítenünk, miköz-
ben olyan körlevelet adott ki tavasszal egy
speciális célpiacnak, a horgászoknak, ami-
ben az akkor beállt árnál száz forinttal ala-
csonyabb áron kínálta a halát. A piaci sze-
replôket egy dolog mozgatja, s ez az ár. Ha
ez a célzottan piacszerzô ár 30 forinttal ol-
csóbb, akkor is tarolhatott volna a Szeged-
fish Kft. A társelnököt valójában az zavarja,
hogy az ajánlatra az összes többi partner és
vevô ereiben megállt az ütô, lehalkult a hal-
piac, és három hétig csend volt, amíg el
nem fogyott a Szegedfish Kft. hala.

– Akkor miért is írunk cikkeket az össze-
fogásról, s arról, hogy az árainkban érvé-
nyesíteni kell a költségeinket? – tette fel a
kérdést a társelnök. – Rajtunk, halászokon
kívül ugyanis senki nem támadja az árain-
kat. Sikerült leharcolni magunkat a cseh
árszínt alá, Európa legolcsóbb pontyát a
magyar piacon lehet kapni, s ez csak saját
magunknak köszönhetô. Nincsenek ellen-
ségeink, de vagyunk mi, akik eléggé veszé-
lyesek vagyunk önmagunkra. 

Az a tíz ember, aki – egy kis túlzással
mondva – eldönthetné a magyarországi
haltermelés sorsát, a halárak helyzetét, sta-
bilizációját, nem képes egy asztalhoz ülni,
állítja a társelnök. – Leülünk ugyan egy asz-
talhoz, de elbeszélünk egymás mellett,
mert a saját „szemétdombunkon” való ka-
pirgálás mindig fontosabb volt, mint a kö-
zösségi piacépítés. Pedig semmilyen más
példa nincs elôttünk, ami a sikert illeti
hosszabb távon, mint az összefogás példája.
Ennél jobbat még nem találtak ki, ezzel
szemben mi szétverjük a saját piacunkat.

A társelnök szívesen olvasna arról, kollé-
gái hogyan képzelik el a magyar halászat el-
következendô 5–10 évét, az értékesítési stra-
tégiát? Mindenki tud már termelni, de a ha-
tékony, minôségi termelés alapvetô megha-
tározója a kiegyensúlyozott, kiszámítható,
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Gondolatok három témakörrôl
Ha egy tógazdával beszélget az ember, akkor három témakör biztosan szóba ke-
rül, lévén, hogy mindig aktuálisak. Az egyik a kormorán okozta károk kompenzá-
lása, a másik a hallopás kérdése, a harmadik pedig a piac alakulása, az össze-
fogás hiánya. Lévai Ferenc, az Aranyponty Rt. elnök-vezérigazgatója, egyben a
Haltermelôk Országos Szövetsége és Terméktanácsa tógazdasági társelnöke a
piac alakulását, a halár alacsony szintjét elsôsorban az összefogás hiányában lát-
ja, s már évek óta mondja, hogy a halas cégek hozzanak létre egy beszerzési és ér-
tékesítési szövetkezetet.
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Lévai Ferenc társelnök



Nehéz megfogalmazni, hogy mi is az a
hosszú távú stressz, kezdi mondandóját He-
gyi Árpád. A kutató a négy hetes vizsgálati
idôszakot nevezte el hosszú távúnak kísér-
leteiben, s ez idô alatt egy olyan vérpara-
métert, vérplazma-összetevôt talált a vizs-
gált halakban, amivel a hosszú távú stressz
nagyon jól jellemezhetô. Akváriumi és ter-
mészetes vízi vizsgálatokat is végzett, s mi-
vel egy új metodika kifejlesztését is megcé-
lozta, sok vérmintára volt szükség. Ezért
vizsgálataiban elsôsorban az ezüstkárász
halfajt választotta, miután ez nagy tömeg-
ben megtalálható és télen is könnyebben
megfogható az elektromos kutató-halász-
géppel.

Amikor a metodika összeállt, s kutató
azt tapasztalta, hogy a nevezett szé-
rum/plazma fruktózamin-koncentrációja
– ez glükóz és fehérje összekapcsolódásá-
ból jön létre – stressz hatására növekszik a
szervezetben. Ezt azért is fontos vizsgálni,
mert a tógazdasági haltenyésztésnek van-
nak olyan munkafolyamatai, amelyek so-
rán sérülhet a hal, s hosszabb távon érheti
stressz az állatokat. Gondoljunk itt egy el-
húzódó oxigénhiányra, a rossz népesítési
sûrûségre, ragadozó jelenlétére stb., ame-
lyek befolyásolhatják a termelés sikeressé-
gét. A doktori disszertáció egy része azzal
foglalkozik, hogy miképpen hasznosíthatja
egy tógazdaság a kutatás eredményeit. A
kutató szerint a fruktózamin meghatározá-
sával nem csak a hal egészségi állapotára
következtethetünk, hanem a tóvíz környe-
zeti állapotára is. A kutatást a gödöllôi Bé-
ke Horgász Egyesület I. sz. taván végezte
Hegyi Árpád, aki ez úton is köszöni a sok-
sok segítséget.

Egy doktori disszertációban új tudomá-
nyos eredményt kell bemutatni. Hegyi Ár-
pád egyik ilyen eredménye az volt, hogy ta-
lált egy vérplazma-összetevôt, amelynek je-
lenléte jelzi a stresszállapotot. (Csak zárójel-
ben: a hal-stressznek komoly szakirodalma van. A
szerk.) Újdonság az, hogy a kutató a hosszú
távú hatásokat vizsgálta, nem pedig a rövid
ideig tartó stresszt. A termelés szempontjá-
ból ugyanis fontos tudni, hogy milyen hatá-
sok érik a halat, mert ezek mind-mind befo-
lyásolják a termelés hatékonyságát, eredmé-
nyességét, a hal növekedési ütemét, a hal
húsának az ízét, egyszóval a minôségi hal-
termelést. Hegyi Árpád még nem vizsgálta a
stressz hatására bekövetkezô súlyveszteség
nagyságát, de azt tapasztalta – elsôsorban az
akváriumi vizsgálatok során –, hogy a kísér-
let végén már nem evett a hal, tehát súly-
csökkenés egyértelmûen bekövetkezett.

Az Aranyponty Zrt. gödöllôi telepén, Ko-
vásznai Szász Béla segítségével találkozott He-

gyi Árpád az EM-technológiával. Ennek
elôzménye az volt, hogy a SZIE Halgazdál-
kodási Tanszéke egy felmérést végzett a hor-
gászegyesületek körében. A kérdôíven olyan
kérdésekre is választ vártak, mint hogy
„okoz-e gondot a tóban a lágyiszap jelenlé-
te?” Kérdés volt az is, hogy a tógazda hogyan
tud a lágyiszap ellen védekezni, illetve azt is
kérték, becsüljék meg a lágyiszap vastagsá-
gát az adott területen. A válaszok többségé-
bôl kiderült, hogy a lágyiszap gondot okoz, s
a tógazda nem tudja, hogyan kezelje a prob-
lémát, mert a mechanikus eltávolítás, vagyis
a kotrás igen drága. Az iszap biológiai lebon-
tása iránt (ez az EM-technológia) viszont
megnôtt az érdeklôdés.

Az EM-technológia nagyobb léptékû al-
kalmazása ma még nem megoldott, miután
kevés a tudományos kutatási eredmény.
Hegyi Árpád abban segít, hogy a kutatások
megalapozottá váljanak, így azt vizsgálta,
hogy az iszap milyen mértékben „tûnik el”
az EM anyaggal történô kezelések hatására,
illetve azt is, hogy a hal húsminôsége ho-
gyan változik. Egy éve folynak a kísérletek,
s az eredmények biztatóak. A gödöllôi tele-
pen egy kisebb tóban a kezelés hatására az
iszap vastagsága lényegesen csökkent, miu-
tán az iszapban a mikroorganizmusok le-
bontották a nagy mennyiségben felhalmo-
zódott szerves anyagokat. Az elmúlt hóna-
pokban egy rosszul átteleltetett halállo-
mányt is kezeltek az EM-mel. Az akváriumi
és a kistelelôi vizsgálatok azt mutatták,
hogy sikerült a halpusztulást megállítani,
sôt a betegségek is megszûntek.

Az EM-technológia nem helyettesítheti a
kotrást, de a tó élettartama akár megdup-
lázható. A kotrást átlagosan ötévente végzik
a tógazdák, az EM-kezeléssel tíz évig is el-
húzható ez a drága munkafolyamat. A kuta-
tó szerint a kotrást is el kell végezni, mert
az iszapból visszamaradó szervetlen anyago-
kat ki kell szedni a tófenékrôl, de ez már
nem veszélyes hulladék, s korántsem olyan
mennyiségû, mint a lágyiszap. A kísérlet
azonban folytatódik az EM-nek mind az
iszapra, mind a halhúsra gyakorolt hatásá-
nak a megállapítására. 

(hajtun)
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Két kísérlet egy kézben

folyamatosan ellátott, minôségi áruval terí-
tett piac. Ehhez mindenünk adott, csak az
nincs meg, hogy az a 15–20–30 tógazda egy-
más szemébe nézve, egymás tenyerébe csap-
va felnôttként kezelje a másikat, s egyetlen
apróság miatt kirohanjon a közösbôl. Két
évet kell – ha kell, fogcsikorgatva – kibírni
ahhoz, hogy egy alsó árszintet stabilizál-
junk.

A társelnök szerint ismét fel kellene állí-
tani egy olyan kereskedôházat, mint amit
korábban az ÁGKER 122 állami gazdaság-

ból álló hálózata mûködtetett. Már akkor
tudták, hogy a kicsi nem sokra megy a pia-
con, koncentrálni kellett az erôket ahhoz,
hogy eredményeket érjenek el. Szükség vol-
na egy Magyar Halászati Kereskedô Házra,
ahol néhány profi kereskedô dolgozna, s
aki tagja volna ennek a szervezetnek – ne-
vezzük BÉSZ-nek –, az tisztában lenne az
elônyökkel és a hátrányokkal, vagyis azzal a
mozgástérrel, amit egy ilyen szervezet bizto-
sítani tud. Egy kézben kellene koncentrálni
a kereskedelmet, mert így a szakma súlya is

egy nagyságrenddel megnône, miként a ná-
la maradó nyereséghányad is.

Ami szomorú, hogy ezeket a mondatokat
már nem elôször mondjuk el, csak képtele-
nek vagyunk arra, hogy ezeket a gondolato-
kat meg is valósítsuk. Pedig csak a józan pa-
raszti észre kellene hallgatni. Legyünk egy ki-
csit alázatosak egymás iránt, s ne csak az
énben, hanem a „mi”-ben is gondolkodjunk,
mert csak ez tud gyôzni a mai globalizációs
világban – mondta végezetül a társelnök.

H. Gy.

Mindig öröm egy olyan fiatal kutatóval beszélgetni, akirôl messzirôl érzôdik a
szakma iránti elkötelezettség. Hegyi Árpád, a Szent István Egyetem Halgazdálko-
dási Tanszékének a mérnöke ilyen szakember. A 31 éves fiatalember februárban
védte meg doktori disszertációját, így a nevét már két betûvel, a doktori címmel
is kiegészítheti. A fiatal kutató kedvenc témája a halak hosszú távú stressz-álla-
potának a felmérése és kutatása, de más, az effektív mikroorganizmusokkal (EM-
technológia) összefüggô kísérletekrôl is szót váltottunk.
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Dr. Hegyi Árpád
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Lám, a horgászat is szolgálhat közjóléti cé-
lokat. Elegendô, ha összetoborzunk egy
gyermek-horgászversenyt, s azt a szlogent
adjuk a rendezvénynek, hogy „Horgássz, s
ne drogozz!”. A Balaton-Bakony Horgász
Szövetség Csopak önkormányzatával közö-
sen május 17-ére hirdette meg az ese-
ményt, s két kategóriában – 14 éves korig
és 14–18 éves korhatárig – indulhattak a
versenyzôk. A 14 év alattiaknak nem kellett
horgászengedélyt bemutatniuk, míg az
idôsebbeknek igen. Az idôjárás nem fo-
gadta kegyeibe a rendezvényt, mert a cso-
paki strandon ahol az események zajlottak,
a délnyugati szél fél méteres hullámokat
korbácsolt. A 44 indulóból 22 csapatot al-
kottak a szervezôk, s két órán keresztül volt
lehetôségük a halfogásra. Az idôjárás miatt
nem sok sikerrel etettek a fiatalok: a legna-
gyobb fogás összességében 1,2 kilogramm
volt, míg a második helyezést 58 deka-
grammal érhették el. Küsz nem, míg dé-
vérkeszeg akadt a horgokra, s az elsô helye-
zett egy ezüstkárásszal dicsekedhetett. Ne-
mes hal – ponty, amur, süllô, angolna – a
verseny idején nem járt ezen a vidéken.

Ami a közjóléti célokat illeti, Szekeres Kor-
nél fôhadnagy (balatonfüredi rendôrkapi-
tányság) félórás elôadásában beszélt a
drog, az alkohol és a cigaretta káros egyé-
ni és társadalmi hatásairól. S hogy a gyo-

mor ne korogjon a tóparton, tízórait és
ebédet kapott minden résztvevô. A dél-
után szórakozással telt: tombola, zenés-tán-
cos játékok mozgatták meg a versenyzôket
és hozzátartozóikat.

A csapatversenyt Tölg Lászlónak, a Hal-
termosz munkatársának kisebbik lánya,

Tölg Rita Imola nyerte Nagy Mártonnal, aki a
legnagyobb halat, a már említett ezüstká-
rászt is megakasztotta. Második helyen a
Babolcsai Jeniffer-Kungl Péter páros végzett,
míg a harmadik helyet az Álik Gergô-Pataki
Márk kettôs szerezte meg.

h-n

A csuka az édesvizek tigrise. Rendkívüli ra-
gadozóösztönének köszönhetôen mindent
elfogyaszt, ami mozog és befér hatalmas szá-
ján. Halak, kétéltûek, sôt kisebb madárfió-
kák is áldozatául esnek falánkságának. Nem
kíméli saját fajtársait sem. Ennek köszönhe-
tôen rendkívül gyorsan növekszik. Megfele-
lô körülmények közt két éven belül eléri a
40 cm-es fogható méretet. Mivel elôszere-
tettel fogyasztja a sérült, beteg halakat, ezért
a csukát a tó egészségôrének is nevezik. Vi-
zeink csukatermése azonban napjainkra
meglehetôsen rapszodikussá vált. Míg a
múlt század elején megfelelô ívóhelyek áll-
tak rendelkezésére, nagy mennyiségben
fordult elô. Mára szerényebb zsákmánnyal
is be kell érniük a horgászoknak. Ennek
egyik oka az lehet, hogy a klasszikus ívóhe-
lyek és halbölcsôk egyre zsugorodnak, illet-
ve eltûnnek. Itt a csuka a jég elolvadását kö-
vetôen a sekély, gyorsan felmelegedô part-
széli részeken szinte azonnal megkezdte az
ívást. Ezekben a planktonban gazdag vizek-
ben a csukaivadék gyorsan fejlôdött. Az 5–6
cm-es nagyságot elérve tért át a ragadozó
életmódra. Ekkorra készen állt a békésha-
lak ivadékainak ritkítására. 

A tapasztalatok alapján a horgászvizek-
be akár nagy mennyiségben (1–2 ezer
db/ha) kihelyezett lárva vagy kis méretû
(2–3 cm-es) planktonnal táplálkozó fiatal
csukaivadék sem hoz minden esetben lát-
ható eredményt. Ezek a kis csukák még
nem képesek a korán ívó ezüstkárász
(mely sajnálatos módon egyre gyakoribbá
válik vizekben) ivadékait zsákmányul ejte-
ni. Gyakran elôfordul, hogy a gyorsan fej-
lôdô kárász „kinô a csuka szájából”. Ezek a
békéshalak ilyenkor ugyanis nem táplálé-
kot, hanem táplálékkonkurenciát jelente-
nek a csukaivadékok számára. Ez táplálék-
hiányt okoz, ami a gyenge növekedésen túl
nagymértékû kannibalizmushoz vezet (a
horogérett csuka termés szempontjából ez
utóbbi jelenség okozza a legnagyobb vesz-
teséget). 

A csuka állomány növelésének egyik ha-
tékony módszerét az Aranyponty Halászati
Zrt. (Rétimajor) és a Pannon Egyetem
(Keszthely) közös projektben fejlesztette
ki.

A módszer lényege, hogy az ívási szezon
elôtt (január végén) az anyákat a teleltetô
tavakból behozzák és temperálható (fûthe-

tô) vizû medencékbe helyezik. A hômér-
séklet óvatos emelésével, valamint a megvi-
lágítás növelésével mesterséges tavaszt állí-
tanak elô. A csukákat ezáltal megtévesztve
a szaporodási periódust kb. egy hónappal
tudják elôbbre hozni. A korai szaporítás
után az ivadékokat úgynevezett recirkulá-
ciós (vízvisszaforgatásos) rendszerben táp-
pal nevelik elô. Itt az elônevelés kb. 2 hó-
napig tart, a csukák ekkorra elérik a 6–7
cm-es átlaghosszt. Ezek a csukaivadékok
már teljes mértékben áttértek a halfogyasz-
tó életmódra – így jó esélyük van a túlélés-
re. Azonnal elkezdik irtani az ezüstkárá-
szok ivadékait (akiknek így nincs esélyük
arra, hogy kinôjenek ezeknek a falánk ra-
gadozók szájából). Az ilyen nagy elônevelt
csukák kihelyezése lehet az egyik leghaté-
konyabb módszer a vizeinkben felszaporo-
dó inváziós halak (ezüstkárász, törpehar-
csa) állományának kordában tartására.

A jó megmaradásnak köszönhetôen (ta-
pasztalatok szerint ez meghaladhatja a
40%-ot!) kisebb mennyiségben kihelyezett
csuka (400–500 db/ha) is hatékony után-
pótlást biztosít vizekben.

Kucska Balázs, Lévai Ferenc

A „primôr” csuka

Horgászversennyel a drogozás megelôzésére

A gyôztes csapat: Tölg Rita Imola, Nagy Márton és Tölg Réka 



„A horgászok a fontos vevôink közé tartoz-
nak”, jelentette ki a tógazda. Nem vélet-
len, hogy az Akasztói Horgászpark is kap-
csolódott az Energoteam Kupa sorozat-
hoz, amelyet harmadik alkalommal írtak
ki. Ebben az országossá bôvült program-
ban minden megyében több horgásztó is
részt vesz, s egész nyáron keresztül, au-
gusztus elejéig horgászhat a benevezett
horgász a tavakon. A verseny egyéni, egy-
egy alkalommal öt órán keresztül horgá-
szik a versenyzô, s ebbe az öt órába bele
kell férnie a hely elfoglalásának, illetve a
fogás mérlegelésének is. A fogás mennyi-
sége egy online országos adatbázisba ke-
rül, ahol naprakészen megtekinthetô, ki
mennyi halat fogott az adott tóban. Egy-
egy tónál az elsô 15 legjobb versenyzô ve-
het részt az augusztusi selejtezô versenyen,
amelyet minden tó maga rendez a leg-
jobbjainak. Aki a 15 fôs mezônybôl meg-
nyeri a selejtezôt, az részt vesz az országos
döntôben. Évente változik a versenyzôk
száma, az akasztói tavon 30–60 versenyzô
vesz részt éves szinten a kupaversenyben.

Az Energoteam Kupa országos horgász-
mozgalommá nôtte ki magát. A kupasoro-
zat kitalálója Fülöp László, a Sport 1 Televí-
zió riportere, s ezen a csatornán rendsze-
resen készíti és vezeti a horgászmûsort is.
Szabó Joe úgy véli, hogy minden tiszteletet
megérdemel a sportriporter, mert szinte
egy misszionárius feladatát vállalta fel a
kupa kiírásával, amellyel nem csupán a
horgászatot, hanem a halat, a halfogyasz-
tást is népszerûsíti. A versenysorozat során
egyébként az is kiderül, hogy melyik tavon
milyenek a fogási lehetôségek. Már tavaly
is, de az idén újra az akasztói horgásztó ve-
zette, vezeti a mezônyt, hiszen itt fogják a
legtöbb halat. A tavalyi akasztói egyéni
gyôztes öt óra alatt 90 kilogramm feletti
mennyiséget fogott, mégpedig egy bottal.
A többiek sem maradtak el sokkal az elsô
helyezettôl, hiszen még a 15. helyezett is
40 kilogramm feletti eredménnyel dicse-
kedhetett.

A horgászpark egyébként évrôl évre fej-
lôdik. Tavaly óta megépült a rendezvé-
nyeknek helyet adó épület, ahol kétszáz
embert is kényelmesen kiszolgálnak. A fej-
lesztést azért hajtották végre, mert igény
mutatkozik rá: szeptember végéig csupán

két hétvégét nem foglaltak még le, ami jel-
zi, hogy zsúfolt, munkával teli nyári szezon
elé néznek. Ám a vendéglátás mellett a
haltermelés is tevékenységük középpont-
jában áll, éppen ottjártunkkor fejezték be
a szarvasi P 34-es ponty szaporítását, s az
idôszaknak megfelelôen végzik a halte-
nyésztési munkát. Egész évre betárolták a
takarmányt, ami azért nagy eredmény,
mert köztudottan magasak a takarmány-
árak is. Ehhez a magas árhoz kell igazítani
a hal árát, hangsúlyozta a cégvezetô, így el-
képzelhetô egy 15–20 százalékos áremelés
is, mert csak ennyivel fedhetô le a költség-
növekedés mértéke. 

A cégvezetô számára egyébként az a fá-
jó, hogy a mezôgazdasági gépvásárlási tá-
mogatásból a halászokat tavaly és az idén
is kizárták. A rendeletet ugyanis úgy fogal-
mazták meg, hogy a felsorolt szakmák kö-
zött a halászat nem szerepel, mivel azt
nem sorolják a mezôgazdasági tevékeny-
ségek közé. A cégvezetô úgy véli, hogy a
tengeri halászattal egy kalap alá vett édes-
vízi tógazdálkodás nem ezt az eljárást ér-
demli. A tógazdasági haltermelés ugyanis
mezôgazdasági tevékenység, amit Brüsz-
szellel is el kellett volna ismertetni. Melles-
leg az Európai Halászati Alap pályázatai
sem jelentek még meg, amelybôl a halá-
szati fejlesztéseket valósíthatnák meg a
magyar halászok.

A május 17-ei versenyt negyedik alka-
lommal rendezték meg, mégpedig IV.
V.I.P. Horgászderby Vándorkupa néven.
A cég üzleti partnereit hívják meg, látják
vendégül egy horgászversenyre, s a regge-
li és ebéd idején a beszélgetésre is mód
nyílik. Szabó Róbert, a cég halászati vezetôje
arról számolt be, hogy az ötven meghívott
vendégbôl 43 meg is jelent, és a kedvezôt-
len idôjárás ellenére bizakodhattak a szép
fogási eredményekben. Ám függetlenül az
eredményektôl sincs harag, hiszen baráti
légkör lengte be a tópartot.

A verseny végeredménye:
I. Urbán József (Gyömrôi Dolgozók HE)

28,5 kilogramm;
II. Benkó Tamás (Asztalos István HE)

21,54 kilogramm;
III. Galambos Zsolt (Anyácsatvai HE)

20,34 kilogramm.
H. Gy.

Tisztelt Tagunk!

A Haltermelôk Országos Szövetsége 
és Terméktanácsa megbízásából 

a Szarvas-Fish Kft. rendezi a 

XXXIV. Országos Halfôzô Versenyt 
Szarvason 2008. augusztus 29–30-án.

A kétnapos rendezvény részvételi díja: 
7500 Ft/fô.

A részvételi díj magában foglalja a fa-
kultatív programokon és a „Zenés va-
csoraesten” való részvételt vacsorával,
valamint a verseny napján a helyszíni
vendéglátó egységekben beváltható ét-
kezési jegy költségeit.

A részvétel feltétele:
A regisztrációs lap kitöltése és visszakül-
dése a következô címre: 
HALTERMOSZ 1126 Budapest, 
Vöröskô u. 4./b; vagy
e-mailen: hajni@haltermosz.hu
A részvételi díj + nevezési díj befizetése,
átutalással a Haltermosz számlájára a je-
lentkezéssel egy idôben. 
KHB számlaszámunk: 

10402166-21617687-00000000

Jelentkezési határidô: 2008. június 16.

Amennyiben a halfôzô versenyre ver-
senyzôket kíván nevezni, kérjük, hogy a
regisztrációs lapon azt is jelezze! 

A halfôzô verseny nevezési díja: 
1 halétel készítése esetén 4000 Ft
2 halétel készítése esetén 6000 Ft

A versenyzés menetérôl bôvebb in-
formáció a nevezési felhívásban olvas-
ható!

A rendezvényrôl további tájékozta-
tást ad a Haltermosznál Schmidtné Vizi
Hajnalka (Tel.: 06/1-355-7019 vagy
06/30 310-8978),
A Szarvas-Fish Kft.-nél 
Radics Ferenc (06 20/969 3713), és 
Müller Péter (06 20/912 0278).

Kiküldött mellékletek: (tagjaink technikai
lehetôségeit figyelembe véve minden
anyagot kiküldünk postai és elektroni-
kus úton is)
– regisztrációs lap, melyet kitöltve 

kérünk visszaküldeni június 16-ig;
– nevezési felhívás;
– programajánló;
– szálláslehetôségek;
– térkép.

dr. Orosz Sándor
ügyvezetô elnök

Radics Ferenc és Müller Péter
Szarvas-Fish Kft.

Schmidtné Vizi Hajnalka
szervezô
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Akasztói horgászderby
A napsütés igen, de az erôs délnyugati szél már nem kedvezett az akasztói horgász-
verseny résztvevôinek május 17-én. A szél erôsen fodrozta a 45 hektáros horgász-
tavat, ám ennek ellenére szép zsákmányok is akadtak a horgokra. Szabó József,
az ÖKO 2000 Vállalkozás vezetôje fontosnak tartja, hogy a horgászok elégedetten
távozzanak, s ennek érdekében olyan infrastrukturális hátteret alakítottak, fejlesz-
tettek ki, ahol nem csupán a horgász, hanem az egész család megtalálja a szaba-
didô kellemes eltöltésének módját.



A hazai szövetség a FEAP képviseletében
kiállt az európai szintû kezelési terv elfo-
gadása és végrehajtása mellett. Ezen túl-
menôen az alábbi konkrét javaslatokat
tette:

1. A biológiai és gazdasági eltartóképes-
ség-vizsgálatok alapján meg kell határozni
a nagy kárókatona európai állományának
elfogadható méretét. Viselkedésökológiai
és konzervációbiológiai kutatást kell végez-
ni az élôhelyválasztás, a költési siker, a táp-
lálkozási stratégiák meghatározása érdeké-
ben. Meg kell határozni az állományszabá-
lyozás stratégiáját és technikáit.

2. A kutatások eredménye alapján meg
kell kezdeni a kárókatona populációjának
szabályozását. Azonban az már ma is vilá-
gos, hogy elfogadható eredményeket kizá-

rólag a kárókatona költési sikerének csök-
kentésével lehet elérni.

3. A szabályozással együtt európai szintû
monitorozást kell végezni.

4. A fajt át kell helyezni a Madárvédelmi
irányelv I. függelékébôl a II. (nem védett
fajok) függelékébe.

A FEAP javaslatát, amely harmonizál az
EIFAC bonni konferenciájának konklúziói-
val és javaslataival, a résztvevô szervezetek
képviselôi támogatásukról biztosították. A
két szervezet mellett felszólaló kilenc képvi-
selô kifejtette egyhangúlag pozitív állás-
pontját egy egységes európai akcióterv
megvalósítására vonatkozóan, s hangsú-
lyozták ennek európai jelentôségét. 

Az érintettek közül az NGO-k képvisele-
tében kizárólag az angol RSPB (Royal So-

ciety for Protected Birds) küldötte fejtette
ki ellenvéleményét. Álláspontjuk szerint a
nagy kárókatona okozta probléma túlbe-
csült, az általuk végzett monitorozás ered-
ményei szerint az európai állomány több
populációt alkot, amelyek mérete kisebb,
mint azt a korábbi felmérések mutatták.
Véleményük szerint a kezdeményezés nem
hoz új eredményeket – ami vonatkozik
mind az eltartóképesség-vizsgálatra, mind
magára a kezelésre –, ráadásul az jelentôs
és felesleges költséget jelent. Az állomány-
szabályozást továbbra is nemzeti szinten
kell elvégezni, amelynek eszköze a gyérítés
és egyéb nem letális védekezések. Állás-
pontjuk az, hogy a REDCAFE, és annak
folytatásaként az INTERCAFE programok
eredményei megfelelô szakmai támaszt
nyújtanak a probléma kezelésére.

A beszámolók és a vélemények elhangzá-
sa után a munkacsoport elnöke összefoglal-
ta az elmondottakat és tudomásul véve a
többségi támogatást, annak megfelelô javas-
latot fog elôterjeszteni a bizottság részére.
Az elnök szükségesnek tartotta a 2008. szep-
temberben lezáruló INTERCAFE projekt
eredményeinek beemelését a javaslatba.

Az ülés eredményének mérlegét meg-
vonva a brüsszeli tanácskozás összességé-
ben sikert hozott, azonban ezt a sikert hiba
volna túlértékelni. Az egységes kezelési terv
elfogadásához és annak megvalósításához
még hosszú út vezet a brüsszeli adminiszt-
ráció útvesztôin keresztül. Ezt bizonyítja az
elnöki állásfoglalás kissé idôhúzó szándé-
kúnak tûnô kitétele is. 

A hazai halászat – és nyugodtan lehet
mondani a horgászat, de a természetvéde-
lem – szempontjából is megnyugtató
megoldás eléréséhez nem ülhetünk ölbe
tett kézzel. Sikert csak egységes szakmai-tár-
sadalmi-politikai összefogással lehet elérni.
Ezért fontosnak tartjuk tárgyalóasztalhoz
ülni az érdekelt szervezetekkel (MOHOSZ,
TVH, MME, WWF) a jelenlegi helyzet be-
mutatása és a közös fellépés stratégiájának
meghatározása érdekében. Fel kell kérni a
természetvédelem hivatalos szervezeteit,
hogy álljanak ki a természetvédelmi szem-
pontból is fontos kezelési terv mellett. Mi-
vel a javaslatot kizárólag az NGO-k nem tá-
mogatták, törekedni kell a hazai NGO szer-
vezetek támogatásának megszerzésére, il-
letve fel kell kérni ôket, hogy nemzetközi
szinten adjanak hangot támogatásuknak.
Emellett az érintetteknek egységes, széles-
körû társadalmi tájékoztatást kell végez-
niük a gazdasági és természetvédelmi szem-
pontból egyaránt jelentôs problémáról, a
kezelési tervre vonatkozó ésszerû javaslat-
ról. Szükségesnek tartjuk ugyanakkor,
hogy az európai akcióterv kidolgozását a
politika is támogassa és ennek hangot ad-
jon Brüsszelben a megfelelô fórumokon.

H. K. B.

Kedvelt élelmiszernek számít Magyaror-
szágon a hal: tízbôl heten nyilatkoztak
úgy 2007-ben, hogy különösen szívesen
fogyasztják e húsféleséget, ám fogyasztá-
sa egyelôre elmarad a nemzetközi átlag-
tól. A GfK Hungária étkezési szokásokat
vizsgáló, kétévente készülô tanulmánya
szerint halat a lakosság mindössze 17 szá-
zaléka fogyaszt legalább hetente egyszer.

Az élelmiszerekkel szembeni fogyasz-
tói elvárások sorában az olyan kitételek,
mint alacsony zsírtartalom (átlag: 2,7),
alacsony kalóriatartalom (átlag: 2,5) és
alacsony szénhidrát-tartalom (átlag: 2,5)
az elmúlt évben némiképp háttérbe szo-
rult, bár az élelmiszerek jó minôsége to-
vábbra is vezetô szempont a lakosság szá-
mára. Megállapítható ugyanakkor, hogy
ez a három szempont az, amely a nemek
szerint számottevôen megosztja a válasz-
adókat – az alakjukkal, megjelenésükkel
talán többet foglalkozó hölgyek részérôl
ezek a tulajdonságok lényegesen na-
gyobb odafigyelésre számíthatnak, mint
a férfiak oldaláról.

A táplálkozás fenti szempontok szerin-
ti reformjának szükségessége kapcsán
gyakran kerül szóba a hal fogyasztásának

jelentôsége. Kedveltségét tekintve, a GfK
Hungária Étkezési szokások felmérése
szerint, a hal Magyarországon a harma-
dik legnépszerûbb húsféleség a szárnya-
sok és a sertés után, ám megelôzve a mar-
hahúst, a borjú-, vad- és bárányhúst is. 

Halat jellemzôen azok fogyasztanak
legszívesebben, akik egészséges táplálko-
zásra törekszenek (82 százalék), rendsze-
resen táplálkoznak, szeretnek fôzni. A
testsúllyal kapcsolatos szempontok alap-
ján szerint a hal legnépszerûbb a fogyni
vágyók körében (75 százalék) és a súlyuk
fenntartását célzók 66 százaléka nyilatko-
zott hasonlóképpen.

A hal kedveltsége azonban a halfo-
gyasztás gyakoriságában már nem tükrö-
zôdik. A válaszadók többsége – 45 száza-
lék – évente egy-két alkalommal, ha eszik
halat (feltehetôen karácsonykor, vagy ta-
lán nyáron halászlé formájában). A meg-
kérdezettek 13 százaléka nyilatkozott
úgy, hogy soha, 17 százalék pedig
legalább hetente egyszer fogyaszt halat.
Az átlagosnál nagyobb arányban a nôk, a
40-59 éves korosztály tagjainak, a felsôfo-
kú végzettségûek asztalára kerül hal
legalább heti rendszerességgel.

HÍREK, ESEMÉNYEK
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A kormoránról tárgyaltak
Tovább folyik a küzdelem – immár Brüsszelben – egy egységes, európai szintû
nagy kárókatona kezelési terv elfogadása érdekében. A Bonnban 2007. novembe-
rében tartott EIFAC tanácskozáson elfogadott javaslat volt a témája 2008. május
21-én Brüsszelben az ACFA (Halászati és Akvakultúra Tanácsadó Testület) mun-
kacsoportjának ülésén. A FEAP (Európai Halászati Szövetség) felkérésére a szer-
vezetet a HALTERMOSZ társelnöke, Lévai Ferenc képviselte, aki mellett Halasi-
Kovács Béla is jelen volt. A hazai képviselôk bemutatták a jelenlegi helyzetet, is-
mertették a problémákat és a javaslatokat.

Szeretjük, de ritkán fogyasztjuk


