
– Ma már, a piacgazdaságban nem elegendő 
jó minőségű terméket előállítani, azt el is kell 
tudni adni – kezdte mondandóját Lévai 
Ferenc. A hazai haltermelési palettán ugyan a 
ponty még a meghatározó termék, de sokfé-
le más halfaj előállításával is foglalkoznak a 
tógazdaságokban. 

A vezérigazgató szerint ezt a sokszínűséget 
kell a piacon érzékeltetni, s erre a decemberi 
halvásáron lesz is lehetőség. Bízik benne, 
hogy sok termelő él a tízezres rendezvények-
nek is helyet biztosító Vasúttörténeti Park kí-
nálta lehetőséggel. A részvétel a haltermelők 
számára ingyenes, minden haltermelő és 
halfeldolgozó vállalkozás lehetőséget kap a 
bemutatkozásra és termékei árusítására. A 
termelőkön és feldolgozókon kívül éttermek, 
halászcsárdák, halbisztrók kitelepülését is 
várják. A technikai hátteret (víz, csatorna, vil-
lany stb.), illetve a marketing- és PR-támoga-
tást a szervezők biztosítják, a résztvevőknek 
csak a saját értékesítésükhöz szükséges felté-
teleket kell megteremteniük (hűtőpult, érté-
kesítéshez szükséges felületek stb.). A halvá-
sárt a Miniszterelnökség HOP Irányító Ha-
tósága, a Nemzeti Agrárkamara, a Vasutas 
Szakszervezetek és az Agrármarketing Cent-
rum támogatja. Természetesen a két halásza-
ti szervezet, a MASZ és a MAHAL is értesíti 
tagjait a rendezvényről.

– A halas szakmának el kell mozdulnia 
végre arról a holtpontról, ahová az elmúlt 
évtizedekben „leküzdötte” magát – fogalma-
zott Lévai Ferenc. A haltermelők ki vannak 

szolgáltatva a nagy kereskedelmi láncoknak, 
mert a korábbi országos halértékesítési lánc 
megszűnt, így a nagyvárosokban csak a mul-
tinacionális cégek által kínált, gyakran nem 
hazai eredetű halakat lehet megvásárolni. 

A kiszolgáltatottság mértékét mutatja, 
hogy idén nyáron például a tavalyi alá süly-
lyedt a ponty piaci ára, és még ősszel sem ja-
vult a helyzet. Ennek okát abban látja a ve-
zérigazgató, hogy a hazai piacon most ugyan 
nem a cseh, hanem a horvát hal töri le az 

árakat sőt, a környező országokban is rom-
lott a magyar hal piaci pozíciója. Az sem se-
gíti az ágazatot, hogy a nagy hazai termelők 
egymással versengve törik le az árat, úgyhogy 
a kisebb termelők egyáltalán nem tudják el-
fogadható szintre felküzdeni az árbevételü-
ket. 

– Ezen a negatív tendencián változtatni 
kell – hangsúlyozta Lévai Ferenc. De ezt csak 
Münchausen báró példáját követve, vagyis a 
mélypontról a saját hajánál fogva kirángatva 
magát lehet képes elérni a szakma. Ebben a 
szellemben szervezték meg a karácsonyi hal-
vásárt, és ezért van szükség  hal-marketing-
programok megszervezésére. Mindez nem 
könnyű, mert sok pénz kel a programok vég-
rehajtásához, és éppen abból van a legkeve-
sebb. A decemberi halvásárral elindulhat egy 
pozitív folyamat: ez lehet a kezdete annak, 
hogy a magyar haltermelők létrehozzák a 
maguk értékesítési csatornáit. A vezérigazga-
tó azt reméli, hogy nemcsak Budapesten, 
hanem az ország többi kis- és nagyvárosában 
is elindul egy hasonló kampány, amelynek 
eredményeként a helyben termelt halat a he-
lyiek fogyasztják el – nyilatkozta végezetül 
Lévai Ferenc.

H. Gy.
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Karácsonyi halvásár
A december 18–20. között megrendezendő I. Karácsonyi Halvásárnak a 
Magyar Vasúttörténeti Park lesz a helyszíne, a hazai haltermelők örömére. 
Lévai Ferenccel, az Aranyponty Halászati Zrt. vezérigazgatójával beszél-
gettünk a rendezvényről. Mint megtudtuk, régóta foglalkozik azzal a gon-
dolattal, hogy országszerte helyi halvásárokat kellene rendezni a magyar 
halásztársadalom számára, mégpedig a karácsonyi ünnepek előtt, elvégre 
ekkor értékesítik a hazai tavakban megtermelt hal 40 százalékát, és egyéb-
ként igen szűkös az idehaza megtermelt hal piaca.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk 
a magyar halászságnak és minden kedves Olvasónknak!
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Kutatás-fejlesztés

Az aflatoxin B1 mikotoxint az Aspergillus 
penészgomba termeli, amelynek gyors terje-
désében szerepet játszik a szélsőséges időjá-
rás, technológiai hibák sora, illetve komoly 
forrása lehet még a fertőzött importtermé-
kekkel való behurcolás is. Az Európai Unió 
vonatkozó rendelete alapján a takarmányok 
aflatoxinkon cent rá ciójának felső határértéke 
20 µg/kg. A gyakorlat azt mutatja, hogy min-
den afla toxinnal kapcsolatba került gazdasá-
gi állatfajban kimutatható májkárosodás, a 
takarmányfogyasztás csökkenése, csökkenő 
termelés vagy elhullás. Az édesvízi halfajok 
esetében viszont minimális adat áll rendelke-
zésünkre, hogy milyen elváltozásokat okoz 
bennük ez a mikotoxin, illetve nem ismere-
tes a halak aflatoxinakkumuláló képessége 
sem.

Az eddig végzett vizsgálatok során a kuko-
rica szennyezése az Aspergillus flavus gom-
batörzs által termelt aflatoxin B1 toxinnal 
történt. A dózis a már említett maximális 20 
µg/kg volt, tehát irányított és ismert dózissal 
folytak a kísérletek. A szennyezett kukorica 
etetése különböző pontykorosztályokban (P1 
és P2) is megtörtént, és már számos vizsgá-
latsorozat eredményei elérhetők. Haléletta-
ni, élelmiszeripari és környezetbiztonsági 
szempontból is készültek vizsgálatok, tehát 
átfogó kutatásról számolhatunk be.

Alapvető cél volt, hogy a halakban és egyes 
szerveikben milyen folyamatok játszódnak le, 
és hogy hosszú távon milyen esetleges káro-
sodásokkal lehet számolni. A vérvizsgálat 
volt a legfontosabb, hiszen a vérben minden-
képpen megjelenik a mikotoxin. A ponty-
vizsgálatok kimutatták, hogy a vérben a toxin 
náluk is megjelenik, de gyorsan kiürül 

onnan. Ezt az bizonyítja, hogy a szennyezett 
takarmánnyal való etetésük befejezése után 
néhány nappal a vérből csak igen kis kon-
centrációban (0,013 ng/ml) lehetett kimutat-
ni az aflatoxint.

A toxinok elsődleges akkumulációs helye 
a máj, így a májszövet vizsgálatánál nemcsak 
az aflatoxin koncentrációjának meghatározá-
sa, hanem a máj szövettani elemzése is fon-
tos volt. A májszövetben mindkét korosztály-
nál magas (1800-3600 pg/g) volt az aflatoxin 
koncentrációja, ami jól mutatja az aflatoxin 
felhalmozódását. Érdekes megfigyelés volt, 
hogy a kontroll csoport egyedeinek májszö-
vetében is fellelhető volt a toxin, igaz, nagy-
ságrendekkel kisebb koncentrációban. Ez azt 
is jelenti, hogy az utóbbi években betakarított 
kukoricatermések mindegyikében jelen volt 
az aflatoxin. Érdemes hozzátenni, hogy a 
kontroll csoport takarmányát nagy körülte-
kintéssel választották ki, és még így is jelen 
volt benne a nemkívánatos toxin. A szintje a 
terepi mérőműszer alsó méréstartománya 
alatt alakult. Az első szezon után a szennye-
zett takarmánnyal etetett egyedek elkülönít-
ve teleltek, majd a telelőbontás után a máj-
szövet újbóli mintázása, valamint a toxinkon-
centráció meghatározása következett. Az 
eredmények tekintetében elmondható, hogy 
a toxin koncentrációja lényegesen alacso-
nyabb volt a lehalászáshoz viszonyítva (330-
460 pg/g). A májszövet hisztológiai vizsgálata 
alapján elmondható, hogy a toxin hatására 
jelentősen károsodott a májszövet, hiszen a 
legtöbb egyednél a májszövet szerkezetileg 
szétesett: a májsejtek vastag szivarszerűvé 
váltak, ami víz- és szénhidrátforgalmi zava-

rokra utal. Sejtes infiltráció volt megfigyelhe-
tő, és szinte az összes egyednél a normálisnál 
sokkal alacsonyabb glikogénkészletek voltak 
kimutathatók.

A humán táplálkozás szempontjából a máj 
nem releváns, de a halhús már annál inkább, 
úgyhogy a májszövet mellett a halhús toxin-
koncentrációjának meghatározása is elen-
gedhetetlen volt, hiszen élelmezésügyileg ez 
a legfontosabb. Érdekes módon a máj teljes 
mértékben méregtelenített minden korosz-
tályt, a halhúsban nem volt kimutatható a 
toxin, az alsó méréstartományon (8 pg/ml) 
kívül estek az eredmények.

A vizsgálatok fontos témaköre volt a 
halastavi (telelőtavi) környezetben bekövet-
kező változások detektálása is. A vízoszlop-
ból, és főleg az üledékből (esetleges akkumu-

láció) ugyancsak maghatároztuk az aflatoxin 
koncentrációját, több alkalommal is. Ebben 
az esetben is negatív eredménnyel zárultak a 
vizsgálatok, tehát nem volt kimutatható a 
nemkívánatos toxin koncentrációja.

Termelésbiológiai szempontból a más 
gazdasági állatfajoknál megfigyelt étvágyta-
lanság, a tömeggyarapodás visszaesése stb. 
nem volt jellemző sem a kontroll, sem pedig 
a toxinos csoportokban. Csak az egynyaras 
(P1) csoportban volt 30 százalék körüli elhul-
lás, de ez mind a kontroll, mind a toxinnal 
kezelt csoportok esetében megfigyelhető 
volt. Így ez nem tudható be a toxin jelenlété-
nek a kezelt csoportban.

További kutatási célként a későbbiekben 
azt kívánják vizsgálni a kutatás a résztvevői, 
hogy milyen élettani elváltozásokat, illetve 
termelésbiológiai ingadozásokat lehet ta-
pasztalni a határértéknél magasabb toxin-
koncentráció esetén. Fontos pillére a kutatás-
nak egy új biodetoxifikációs eljárás kidolgo-
zása is, amelynek során toxinbontó baktériu-
mok segítségével csökkenthető volna a toxin-
koncentráció a feletetni kívánt abraktakar-
mányokban. 

A kutatás-fejlesztési tevékenységet „Az 
akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, 
versenyképességet szolgáló fejlesztése” című (azo-
nosító: VKSZ_12-1-2013-0078) projekt tá-
mogatta.

Dr. Hegyi Árpád

Az aflatoxin hatása a halakra
(Előzetes eredmények)

Néhány évvel ezelőtt olvashattuk a Magyar Mezőgazdaság hasábjain, hogy 
emberi fogyasztásra szánt tejben jóval az egészségügyi határérték feletti 
aflatoxinkoncentrációt mutattak ki. A mérgező toxin természetesen abrakta-
karmánnyal jutott be a tejelő tehenek szervezetébe, majd a tejbe. Ez volt az 
elindítója egy kutatásnak, amelyet már két éve folytat a Czikkhalas Halastavai 
Kft. és a Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének 
két tanszéke. A nagyszabású, kistavas kísérleti rendszerben végzett kutatások-
ból számos eredmény született, de két éves vizsgálatsorozat még várat magára.

Aspergillus flavus

Májszövet-, halhús- és szövettani minták

A telelőtavak lehalászása
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Kutatás-fejlesztés

Az új hallszállító prototípusának megépítése 
előtt átfogóan tanulmányozták a jelenlegi 
hazai és külföldi halszállítási technológiákat 
annak érdekében, hogy a fejleszteni kívánt 
prototípus a legfontosabb elemekkel kiegé-
szülve a biztonságosabb és a nagyobb töme-
gű halszállítást egyszerre tegye lehetővé. A 
technikai fejlesztés kiegészítéseként egy víz-
biológiai szenzorrendszer létrehozását is a 
tervezték, amely adatokat gyűjt, elemez és 
visszacsatol.

A program kidolgozása során párhuza-
mosan valós idejű és modellszállításokat is el 
kellett végezni annak érdekében, hogy a hi-
ányzó alapkutatási (vízbiológiai és haléletta-
ni) információk rendelkezésre álljanak.

A szállító közeg vizsgálata gyakorlati 
szempontból és a prototípus szoftver kialakí-
tásának szempontjából is elengedhetetlen 
volt. A halszállító tartály prototípusát a szen-
zorrendszerhez mérten alakították ki, ami 
egyedülálló a szállítási gyakorlatban.

A halszállító tartályok, egyedi módon,  
tartalmaznak egy-egy oxigénszenzort, hi-
szen a kutatási eredmények azt mutatták, 
hogy az oxigénviszonyok a legkritikusabbak 
a halszállítási technológiában. A szenzor-
rendszer többi eleme (pH-szenzor, vezető-
képesség-szenzor, a nitrogénformák szon-
dái) egy erre kialakított zárt mérőtartályban 
került kialakításra. Ehhez kapcsolódott egy 
speciális hidraulikus struktúra is, amely le-
hetővé teszi, hogy bizonyos vízminőség-pa-

ramétereket egyetlen mérőtartály segítségé-
vel lehessen mérni több szállítótartályban is. 
A tervek alapján tehát kivitelezték a teljes 
prototípus-rendszert, amely tartalmazza a 
szállítókádakat, a vízvizsgáló mérőtartályt, a 
mérőtartály töltéséhez és ürítéséhez szüksé-
ges szivattyúkat a szükséges csőhálózattal 
együtt, valamint a tartályok elzárásához 
szükséges motoros golyóscsapokat.

A szenzorok és a hozzájuk tartozó felépít-
mény kialakításával párhuzamosan készült a 
jármű fedélzeti kijelzője és a rendszert mű-
ködtető szoftver, valamint az online adat-
gyűjtést biztosító központi szerver kidolgozá-
sa. A jármű vezetőfülkéjében elhelyezett fe-
délzeti eszköz és a szerver közötti kommuni-
káció wifin vagy GPRS-hálózaton keresztül 
egyaránt működik, így bonyolult és a munkát 
esetleg akadályozó vezetékekre nem volt 

szükség. Az elkészült szerveralkalmazás 
képes a jármű fedélzeti programja által gyűj-
tött adatok tárolására és utólagos feldolgo-
zásra a megfelelő jogosultsággal rendelkező 
felhasználók rendelkezésére bocsátására.

A felépítmény mindezek mellett egy szű-
rőegységgel is ellátott, amely lehetővé teszi a 
szállítótartályok vizének szállítás közbeni fo-
lyamatos szűrését. A programban elkészült 
egy korszerű elosztott elektronikus irányító-
rendszer is, amely a teljes eszközpark műkö-
dését összehangolja, beleértve a tartályon-
kénti vezérlőegységeket, a mérőtartály-ve-
zérlőt és a fedélzeti vezérlőegységet, a 
kijelzőegységgel együtt.

A szállítást végző személy mindebből 
szinte csak a vezetőfülkében elhelyezett ki-
jelzővel – jelen esetben egy tablettel – talál-
kozik, amelyen az összes tartály legfontosabb 
vízparamétereit figyelemmel kísérheti. A 
szállítóvíz hőmérsékleti adatai és oxigénvi-
szonyai folyamatosan képernyőn vannak, 
amelyek azonosítását színkódok (piros, 
sárga, zöld) is segítik. Piros színnel a kriti-
kus, zöld színnel az ideális, a határértéken 
belüli adatok jelennek meg, a sárga színnel 
pedig a kritikus szinthez közelítő adatok. 
Természetesen minden adat megjeleníthe-
tő, de a lassabban változó paraméterek egy 
másik lapon tekinthetőek meg, amit az érin-
tőképernyő nagyban megkönnyít. Bármely 
kritikus érték elérésekor a rendszer riasztást 
küld sms formájában is, bárkinek, akit a 
rendszerbe felvesznek. Kritikus állapot ki-
alakulása esetén a szoftver javaslatot tesz a 
beavatkozási módokra is, amelyek javíthatják 
a lehetséges negatív hatásokon. A halszállí-
tást elősegítő, a kritikus állapotot megszün-
tető beavatkozások kritériuma volt, hogy 
könnyen kivitelezhető, valamint beilleszthe-
tő legyen a szállítási technológiába.

Természetesen elérhető a berendezés ke-
zelési útmutatója, amelyben felhasználják a 
tesztek során szerzett, a működtetésre vo-
natkozó tapasztalatokat. A kezelési útmutató 
fényképekkel és ábrákkal gazdagon illuszt-
rálva teszi könnyebbé a berendezés haszná-
latának elsajátítását.

A projekt zárásával a fejlesztők a haszná-
lati mintaoltalmi bejelentést tettek a halszál-
lítási prototípusra. A mintaoltalom tárgya 
összességében egy komplex monitoring-
rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az élő 
halak szállítása közben a szállítójármű veze-
tőfülkéjéből, és opcionálisan egy távoli köz-
pontból is, folyamatosan ellenőrizhetőek le-
gyenek a szállított állatok jólléte szempontjá-
ból fontos vízminőségi paraméterek.

A kutatás-fejlesztési tevékenységet „Az élő-
hal szállítmányozás kultúrájának és technológiá-
jának komplex fejlesztése piacorientált kutatással” 
című (azonosító: GOP-1.1.1-11-2012-0290) 
projekt támogatta.

Dr. Hegyi Árpád

A halszállítmányozás újragondolva
A Tógazda Halászati Zrt. és a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki 
és Informatikai Kutató-fejlesztő Zrt. konzorciuma jelentős kutatási-fejlesz-
tési programot indított 2014 elején. A két évesre tervezett program célja 
egy új élőhal-szállítási technológia kidolgozását és megvalósítás, amelyhez 
a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke alvállalkozóként csatla-
kozott. A kutatás-fejlesztés témáját a konzorciumvezető vállalkozás 
(Tógazda Halászati Zrt.) szorgalmazta, hiszen ennek a termelő gazdaság-
nak vannak a legnagyobb halgazdálkodási vízterületei Magyarországon, és 
folyamatosan szállítanak élő halat egész Európába. A távolsági szállítás 
nagy kockázattal jár rendkívül hosszú, 10-20 órás időtartama miatt. A 
szállító szerelvénnyel természetesen mindig az a cél – főleg hosszú távon –, 
hogy egyszerre minél több halat tudjuk biztonságosan szállítani.

Halélettani vizsgálatok sügéren

Az oxigénszenzor elhelyezkedése a szállító-
tartályban

Vízvizsgáló mérőtartály a szondákkal



A változtatás az elmúlt időszak gyakorlati 
jogalkalmazási tapasztalatai és a halászati 
őröket foglalkoztató halgazdálkodásra 
jogosultaktól beérkezett észrevételek 
alapján a halászati őrök egyenruha-ele-
meinek módosításával, az egyenruha gaz-
daságosabb, kevésbé költséges, valamint a 
halászati őri feladatellátáshoz jobban iga-
zodó formáját teremtette meg úgy, hogy 
egyben a halászati őrt az öltözék alapján 
más rendészeti feladatot ellátó személytől 
könnyen megkülönböztethetővé tette.

A 70/2012. (XII. 14.) BM-rendelet mó-
dosítását a Földművelésügyi Minisztéri-
um Horgászati és Halgazdálkodási Főosz-
tálya kezdeményezte a Belügyminisztéri-
umnál, és a jogszabály megalkotásában 
végig aktívan részt vett. A módosítást 
nemcsak az ágazati szereplőktől érkezett 
visszajelzések, hanem a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatalnál megszerve-
zett országos illetékességű Állami Halőr-
zési Szolgálat állami halászati őreinek 
megkülönböztethető egyenruhája is indo-
kolta.

A módosítást tartalmazó, hatályos jog-
szabály az alábbi linkre kattintva olvas-
ható: 70/2012. (XII. 14.) BM-rendelet: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid= 
157410.294358#foot5

A Földművelésügyi Minisztérium az 
„Állami halgazdálkodási feladatok támo-
gatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2014. 
évi bevételeiből többek között a halászati 
őrök – az egyes rendészeti feladatokat el-
látó személyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény szerint kötelező 
– egyenruhájának első beszerzését is fi-
nanszírozza akár 100 százalékos támoga-
tási intenzitással, melynek költségeire 

200 millió fotintot különítettek el a tárca 
költségvetésében. A fenti törvény szerint 
a rendészeti feladatokat ellátó személy 
munkáltatója a 70/2012. (XII. 14.) BM-
rendelet szerinti egyenruhát 2015. dec-
ember 31-ig köteles a halászati őr részére 
biztosítani. Ennek a kötelező egyenruha 
beszerzésnek a költségeit kívánja az FM 
„átvállalni”.

A halászati őrök egyenruhájának be-
szerzéséhez és a támogatás igénybevételé-
hez szükséges információk a NÉBIH hon-
lapján nebih.gov.hu oldalon találhatók.  
Ennek alapján a Földművelésügyi Minisz-
térium és a Belügyminisztérium által jó-
váhagyott halászati őrök egyenruhájának 
műszaki leírását kell alkalmazni.

Udvari Zsolt, Poór Csaba
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 Hatósági tevéKenység

Helyesbítés 
Novemberi számunkban Szavazz az év 
halára című cikkünkben elírás miatt 
tévesen jelent meg a selyem durbincs 
hal neve. Helyesen selymes durbincs. 
Kiegészítésként közöljük, hogy a sely-
mes durbincs védett hal, így természe-
tesen nem fogható.

Halászati őrök egyenruhájának műszaki leírása
A 2015. június 12-én megjelent 80. 
számú Magyar Közlöny hirdette ki a 
20/2015. (VI. 12.) BM-rendeletet, 
ami a halászati őrökkel kapcsolatos 
rendészeti feladatokat ellátó szemé-
lyek, valamint a fegyveres biztonsági 
őrök ruházati ellátására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 70/2012. 
(XII. 14.) BM-rendelet módo sítását 
tartalmazta. A módosító rendelet a 
kihirdetését követő 8. napon lépett 
hatályba.

Ez év november 17-én az Országgyűlés 
elsöprő többséggel – 92% feletti arány-
ban – szavazta meg az eredetileg kéthar-
madot igénylő törvénymódosítást. 

Szűcs Lajos (FIDESZ) országgyűlési 
képviselő 2015. október végén nyújtotta 
be a halgazdálkodásról és a hal védelmé-
ről szóló 2013. évi CII. törvény módosí-
tásával kapcsolatos javaslatát, melynek 
általános vitáját az Országgyűlés 2015. 
november 3-án lezárta. 

A törvényjavaslathoz összesen 13 egyé-
ni képviselői módosító indítványt nyúj-
tottak be, melyek figyelembevételével 
előbb a Mezőgazdasági Bizottság, majd 
annak nyomán a Törvényalkotási Bizott-
ság is előterjesztett egy részletes, vitát le-
záró bizottsági módosító javaslatot. Végül 
2015. november 17-én az Országgyűlés 
hatalmas támogatottsággal – 181 igen, 
13 nem és 2 tartózkodó szavazattal – sza-
vazta meg a törvény sarkalatosnak minő-
sülő részét érintő törvénymódosítást. 

A módosítás lehetőséget teremt a 
hazai nyilvántartott halgazdálkodási víz-

területek államot megillető halgazdálko-
dási jogának – a haszonbérleti szerződé-
sek érvényességeinek lejártát követő – jö-
vőbeli rendezésére. Egyúttal megerősíti 
természetes vizeink elsősorban horgásza-
ti célú halgazdálkodási hasznosítására 
tett erőfeszítéseket, hiszen a módosítás-
sal az országos horgász érdekképviseletet 
ellátó Magyar Országos Horgász Szövet-
ség részére közvetlenül, pályázat nélkül 
is átadható – haszonbérleti szerződés 
megkötésével – a halgazdálkodásért fele-
lős miniszter által átengedésre kijelölt 
egyes nyilvántartott halgazdálkodási víz-
területek halgazdálkodási joga. Emellett 
az ilyen típusú kijelöléssel nem érintett, 
de lejáró haszonbérletű vízterületek ese-
tében az 1 éves hosszabbítás lehetősége is 
biztosított. Így a vizek nem válnak gaz-
dátlanná, halállományukat meg tudja vé-
deni a halgazdálkodálko dásra jogosult, 
és horgászati hasznosításuk is biztosított 
lesz. 

A kijelölés és a nyilvános pályáztatás 
rendjét meghatározó, az államot megil-

lető halgazdálkodási jog pályázati útján 
történő haszonbérbe adásáról és az álla-
mot megillető halgazdálkodási jog kijelö-
léssel történő átengedéséről és alhaszon-
bérbe adásának szabályairól szóló köz-
igazgatási egyeztetés előtt álló FM rende-
letek várhatóan ez év végéig hatályba 
lépnek.

A MOHOSZ a kijelöléssel átengedett 
vízterületek halgazdálkodási jogát a tag-
szervezeti struktúrájába tartozó szerveze-
tek (megyei, területi szövetségek és azok 
tagegyesületei) részére alhaszonbérbe 
adhatja.

A kijelöléssel nem átadott, jellemzően 
egyes önkormányzati vagy magántulajdo-
nú érdekeltségben lévő, lejáró haszon-
bérletű vizek esetében már 2015. év 
végén, illetve 2016 folyamán megjelenő 
nyilvános pályázatok keretében lesz kivá-
lasztható az új halgazdálkodásra jogosult.

Pálinkás Imre, 
Csörgits Gábor, 

Udvari Zsolt

A halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló  
2013. évi CII. törvény módosításáról
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Konferencia

A 2013. január 1-jén kezdődött projekt célja 
az intézet kutatási potenciáljának megerősí-
tése volt annak érdekében, hogy az intézet a 
közép- és kelet-európai régió vezető kutatási 
és innovációs tudásközpontjává váljon az 
édesvízi akvakultúra-fejlesztésben. Ez a 
továbbiakban elősegítheti a régiós halter-
mékek-ellátás technológiai hátterének fej-
lesztését. A projekt keretében az intézet – és 
ezáltal a hazai és regionális haltermelési 
ágazat – új tudásra és kompetenciákra tett 
szert a kutatás, az innováció és a szellemi 
tulajdon fejlesztése terén, továbbá stratégiai 
kapcsolatokat épített ki kiemelkedő külföldi 
társ-kutatóintézményekkel. Azonkívül kuta-
tási kapacitásának bővítése mellett mobili-
zálta, illetve bővítette emberi erőforrásait, 
továbbfejlesztette kutatási infrastruktúráját, 
javította innovációs potenciálját. A három-
éves projekt kivitelezésére 1 370 662 euró 
támogatást  nyújtott az Európai Unió.

A zárókonferencia szakmai részében a 
kapcsolatépítésről és a kutatási potenciál bő-
vülésről tartott felszólalások után két tudo-
mányos előadás keretében mutatták be a 
projektben elért takarmányozási és tenyész-
téstechnológiai eredményeket. A komplett 
és komplex intézetfejlesztési projekt során a 
kísérleti halnevelő rendszer felújítása, a mű-
ködési költségek csökkentése mellett is vi-
lágszínvonalú halas kísérletek elvégzését 
teszi lehetővé. A humánerőforrások fejlesz-
tésére biztosított anyagi lehetőségeknek kö-
szönhetően sikerült felvenni kilenc kutatót, 
köztük nemzetközileg elismert indiai, szerb 
és román szakembereket, aminek köszönhe-
tően garantálható a gyakorlati kutatások 
színvonala. A projekt révén fejlődtek a kap-
csolatok a holland, francia és norvég iker-
kutatóintézetekkel. A kölcsönös kiutazások 
tapasztalatcseréi sokat segítettek a kutatók 
ismereteinek továbbfejlesztésében. 

A konferencia résztvevői a projekthez 
szorosan kapcsolódó előadásokon kívül is 
számos területen tájékozódhattak. Urbányi 
Béla, a SZIE oktatója a technológiai innová-
ciós platformok szerepét ismertette az EU és 
Magyarország kutatási politikájának alakítá-
sában. Eszerint a platformok célja folyama-
tos párbeszéd ösztönzése és fenntartása az 
innovációban érdekeltek között, az üzleti 
szféra, a kutatás és a kormányzat képviselői-
nek bevonásával, valamint a nemzeti kutatá-

si politika és a kutatási erőforrások alakítá-
sának befolyásolása által. Az Európai 
Akvakultúra-technológiai és -innovációs 
Platform (EATiP) által megfogalmazott jö-
vőkép röviden így összegezhető: a diverzifi-
káció és az integráció ösztönzése, a verseny-
képesség növelése és a termékek lehető leg-
jobb minőségének megőrzése, a fenntartha-

tóságot elősegítő innovációk elősegítése, a 
ragadozók elleni védekezés javítása, a piaci 
működés megértésének javítása, a környeze-
ti szolgáltatások meghatározása, számszerű-
sítése, helyi gazdaságra való összpontosítás 
(térségi fejlesztés), és génbankok létrehozása 
az őshonos populációk számára. Urbányi 
Béla szerint mindehhez nagyon jól illesz-
kednek a most záruló projekt eredményei.

Az eredmények összegzéseként Gál Dénes 
elmondta, hogy az intézet munkatársai első-
sorban a magyar haltermelés fejlesztéséért 
dolgoznak, úgyhogy olyan gyakorlatorientált 
fejlesztéseket és kutatásokat hajtanak végre, 
amelyekből elsősorban a magyarországi 
halas szakma profitálhat. 

A jó hangulatú munkaebédet követően az 
érdeklődöknek megmutatták a pojekt kere-
tében kiépített infrastruktúrát, a zárt rend-
szerű kísérleti halnevelőt és a szabadtéri „tó 
a tóban” rendszert.

Projektzáró konferencia a NAIK Halászati Kutatóintézetben
November 6-án rendezték meg a NAIK Halászati Kutatóintézet kon fe-
renciaközpontjában az FP7-REGPOT-2012-2013-1 munkaprogram 
koordi nációs és támogatási akció keretéből finanszírozott, „A Halászati és 
Öntözési Kutatóintézet (HAKI) kutatási és innovációs potenciáljának javí-
tása a közép- és kelet-európai akvakultúra technológiai fejlődésének előse-
gítése érdekében” című projekt zárókon feren ciáját. Gál Dénes intézetigaz-
gató megnyitójában elmondta, hogy a most záruló projekt jelentős mérföld-
kő az intézet fejlődésében, amelynek eredményeként régi, nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező kutatási irányok erősödhettek meg. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„INDUKÁLT SZAPORÍTÁSI TECHNOLÓGIA KIFEJLESZTÉSE ÉS KELTETÉSI KÉZIKÖNYV 
KIALAKÍTÁSA AZ EURÁZSIAI SÜGÉREKRE VONATKOZÓAN” – A SÜGÉRTENYÉSZTÉS ÚJ 
PERSPEKTÍVÁI

Sikeresen zárta a PERCAHATCH nemzetközi konzorcium az csapósügér tenyésztésére 
vonatkozó kutatás-fejlesztési projektjük megvalósítását.  

A projekt célja a sügér (Perca fluviatilis) keltetőházi szaporítási technológiájának kidolgo-
zása és ezt követően egy szaporítási kézikönyv összeállítása volt. A sügér az európai halgaz-
dálkodás egyik perspektivikus halfaja, amely iránt nagy érdeklődést mutat a nemzetközi piac 
és az utóbbi három évben különösen megnövekedett az akvakultúrában előállított mennyisé-
ge. A faj intenzív rendszerű tenyésztését számos tényező akadályozza, egyebek között az egy-
séges keltetőházi szaporítási technológia hiánya. A faj szaporodásbiológiájának megismeré-
sében elért legújabb kutatási eredmények új lehetőségeket teremtettek egy komplett mester-
séges szaporítási technológia kidolgozásához, az ívási időszakban és azon kívül végzett szapo-
rításhoz, az ovuláció szinkronizálásához és a termékenyítési módszerek optimalizálásához.

A projekt során sikerült kifejleszteni a sügér indukált szaporítási technológiáját üzemi 
szinten is, keltetőházi körülményekre adaptálva. A megvalósítás során számos, a technológiát 
befolyásoló tényezőt megvizsgáltak, mint a sügérre jellemző ikrafejlődési stádiumok változá-
sát, a hatékonyságot befolyásoló ikra-sperma arányt, a különböző hormonális kezelések hatá-
sai közötti eltéréseket stb. A munka során kidolgozták a fajra specifikus spermamélyhűtési 
technológiát és elkészült a kutatók és a gyakorlati szakemberek számára egyaránt használatos 
keltetési kézikönyv.

További információ kérhető:
Radócziné Nagy Petra, projektvezető (Szabolcsi Halászati Kft.)
Elérhetőség: +36 (42) 410-038; szabolcsihal@szabolcsihal.hu

SZABOLCSI HALÁSZATI KFT.  2015. október 26.

Az „Indukált szaporítási technológia kifejlesztése és keltetési kézikönyv kialakítása az eur-
ázsiai sügérekre vonatkozóan” című, EUREKA_HU_12-1-2012-0056 számú projekt nem-
zetközi EUREKA Program keretében, konzorciumi együttműködés keretében valósult 
meg. A projektmegvalósítás teljesülése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Alap forrásaiból összesen 49 376 109,- Ft támogatást biztosított. A projekt eredmé-
nyeképp létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények alapot teremtenek a sügértenyésztés 
kapcsán a nemzetközi szintű piacra lépéséhez és annak térhódításához.



Lengyel Péter, a Földművelésügyi Miniszté-
rium Horgászati és Halgazdálkodási 
Főosztály Akvakultúra-fejlesztési Osztá-
lyának vezetője „Az európai haltermelés és 
halpiac, valamint kapcsolatuk a világ halter-
melőivel és piacaival (a harcsatenyésztés fej-
lesztésének lehetősége itthon)” címmel tartott 
előadást. Elmondta, hogy az EU halter-
mékekből jelentős importra szorul, de ez 
elsősorban tengeri termékeket foglal 
magába. A pontyfélék iránt alacsony a 
kereslet, a harcsaalakúak iránt valamivel 
nagyobb az érdeklődés (afrikai harcsa, 
pangasius). 

Az európai harcsa elfogadottsága 
Közép- és Kelet-Európában a legmaga-
sabb, és olyan országokban is lehet piaca, 
amelyekben más harcsafajok már ismer-
tek. A szürkeharcsa elsődleges konkuren-
se az európai piacon a pangasius, amely-
nek önköltségével a magyar viszonyok kö-
zött nem lehet versenyezni a piacon. Bár a 
pangasiusszal szembeni bizalmatlanság 
lehetővé teszi, hogy a szürkeharcsát egy 
környezetbarátabb és egészségesebb, el-
lenőrzött minőségű, Európában megter-
melt alternatívaként pozicionáljuk.

Szathmári László egyetemi docens, a 
Magyar Haltermelők és Halászati Vízte-
rület-hasznosítók Szövetségének igazga-
tója „A harcsafélék szerepe és felhasználási 
módjuk az étkezési halak kínálatában” című 
előadásában elmondta, hogy Magyaror-
szágon jelenleg lesőharcsa, afrikai harcsa, 
törpeharcsa, csatornaharcsa és pangasius 
kapható. Ha a lesőharcsát a pangasiusszal 
hasonlítjuk össze a filé alapanyagköltsége 
tekintetében, kiderül, hogy a lesőharcsa 
olcsóbban hozható ki. Emellett kedvező a 
tápanyagtartalma, kedvező a zsírsavszer-
kezete, ami előnyössé teszi a fogyasztók 
számára, hiszen manapság sokaknak fon-

tos az egészséges táplálkozás. Javasolt 
napi mennyisége nőknek 96 g, férfiaknak 
139 g.

Radics Ferenc, a Szarvas-Fish Kft. ügyve-
zetője „A legfontosabb kihívások és megoldá-
sok egy harcsatenyésztő vállalkozás első 20 évé-
ben” című előadásában beszámolt az afri-
kai harcsának azokról az előnyös tulaj-
donságairól, hogy szezonon kívül is szapo-
rítható, jó növekedésű, jó takarmányhasz-
nosítású, jó húsminőségű (szálkamentes 
és zsírszegény), és nagy népesítési sűrűség 
érhető el vele. Magyarországon 7-8 társa-
ság foglalkozik afrikaiharcsa-termeléssel. 
Cégük 1993-ban vette meg a szarvasi tele-
pét, később megépült a halfeldolgozó, és 
új telepet is vásároltak. 2003-ban épült 
meg a tiszacsegei feldolgozójuk, amelyet 
pár évvel később korszerűsítettek. 2014-
ben mozgó halboltot nyitottak, amely 
olyan területeken jár, ahol enélkül a szol-
gáltatás nélkül másképpen nehezen lehet-
ne friss halhoz jutni. Jelenleg több külön-
böző afrikai harcsa terméket állít elő a kft. 
Az ügyvezető igazgató szerint egy induló 
vállalkozásnak mindenképpen szem előtt 
kell tartania a jogszabályi hátteret, a kon-
kurenciát, és nagyon fontos terület az ál-
lategészségügy kérdése.

Demeter Krisztián, a Dalmand Zrt. halá-
szati ágazatvezetője és Lévai Ferenc, az 
Aranyponty Halászati Zrt. elnök-vezér-
igazgatója az „Egy- és kétnyaras harcsa te-
nyésztése tóban és ketrecben” címmel tartot-
tak előadást. A Dalmand Zrt. tavi recir-
kulációs technológiával üzemelő teleltető-
előnevelő rendszerében 2015-ben 4691 
kg egynyaras harcsát állítottak elő. A 
náluk működő rendszer teljes kihasználá-
sával évente 2,3 millió köbméter vizet ta-
karítanak meg. A harcsa olyan hal, amely 
tökéletesen illeszkedik a náluk kialakított 

rendszerhez, mert jól tűri a technológiát 
és könnyű tápra szoktatni, emellett a ne-
velése költségei nem terhelik túl a vállal-
kozás lehetőségeit. A Dalmand Zrt. mun-
katársa úgy nyilatkozott, hogy a nevelés 
során a halállomány rendszeres ellenőrzé-
se az egyik kulcskérdés, továbbá a hal-
egészségügy olyan kérdéseinek megvála-
szolása, amelyekre ma még csak találgatá-
sok vannak.

Székely Csaba, címzetes egyetemi tanár, 
az MTA Állatorvos-tudományi Intézeté-
nek témacsoport-vezetője a „Felkészülés és 
várhatóan megoldandó halegészségügyi problé-
mák egy intenzív tenyésztési program során” 
címmel tartott előadást. Az intenzív te-
nyésztés során több ismert és új betegség 
fellépése várható, elsősorban vírusos és 
bakteriális betegségek, valamint a darakór 
okozhatnak számottevő veszteségeket. Az 
előadó azt mondta, hogy ezek megelőzhe-
tőek lennének a mentes állományok te-
nyésztésbe vonásával, illetve kórokozó-
mentes befolyóvíz alkalmazásával, mivel a 
már bekövetkezett fertőzés kezelése a ha-
tékony szerek betiltása miatt sok esetben 
nem megoldott.

Gál Dénes, a NAIK Halászati Kutatóin-
tézet igazgatója „Az étkezési méretű lesőharcsa 
nevelés halastavi lehetőségei – környezeti szem-
pontok figyelembe vételével” című előadásá-
ban bemutatta, hogy a lesőharcsa halastavi 
nevelésére több módszer kínálkozik, ame-
lyek különbözőképpen terhelik a környe-
zetet, mivel az intenzív termelés során 
nagy mennyiségű hulladéktápanyag kelet-
kezik, az pedig vízkezelést tesz szükséges-
sé. Ez mindenképpen pluszköltséggel jár, 
amit megspórolni nem lehet, és jelentős 
tápanyagvesztést is okozhat. Elmondható, 
hogy a halastavaknak nincs környezeti ter-
helése 2 tonna/hektár hozamig. Az inten-
zív technológia mindenképpen javasolha-
tó olyan új termelőknek, akiknek csak né-
hány hektár terület áll rendelkezésére, il-
letve az olyan tógazdáknak, akik bővíteni 
vagy diverzifikálni szeretnék termelésü-
ket. Viszont ekkor is – mint minden mód-
szernél – az előnyök és hátrányok figye-
lembevételével kell dönteni a technológi-
áról.

Bokor Károly, a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség alelnöke „A harcsa horgásza-
tának szerepe és fejlesztési lehetőségei a hor-
gászvízi halgazdálkodásban” címmel tartott 
előadást. A harcsa az egyik legizgalma-
sabb horgászhalunk, és a legtöbb horgász 
nagyon szereti a harcsa horgászatát, ame-
lyet a sötétség rejtélyes halának is nevez-
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Legyen Magyarország a harcsatenyésztés 
európai központja!

Halászati szakmai napot rendeztek november 9-én a Földművelésügyi 
Minisztérium épületében „Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai 
központja!” címmel. A minisztérium és a Pannon Egyetem közös szervezésé-
ben megvalósult eseményen a magyar halgazdálkodási ágazat számos képvi-
selője vett részt. Bercsényi Miklós professzor köszöntője után Bitay Márton 
Őrs, az FM állami földekért felelős államtitkára nyitotta meg a rendezvényt. 
A szakmai napon számos előadás hangzott el, egyebek között a harcsafélék 
étkezésben betöltött szerepéről, az európai és magyarországi harcsatermelés 
és harcsapiac helyzetéről, valamint a harcsatenyésztés jövőbeli lehetőségei-
ről. Az előadássorozatot követően a résztvevők szándéknyilatkozatot fogad-
tak el egy a hazai harcsatermelést előmozdító program indításáról.  



nek. Külföldön (pl. Kazahsztánban a  Bal-
has-tónál, az Ili folyóban, Spanyolország-
ban Ebrón, Olaszországban a Pón) több 
példa is mutatja, hogy harcsa hor-
gásztúrákat hirdetnek, szerveznek. Ná-
lunk erre még kevesebb példa van, pedig 
biztosan volna rá igény. Az előadó abban 
lát fejlődési lehetőséget, hogy ha sikerül-
ne a külföldi példa nyomán ilyen túrákat 
szervezni, amelyeken tapasztalt, a terüle-
tet jól ismerő horgászok vezetik a horgász-
turistákat, és jó fogási élményt szerezné-
nek a résztvevők, akkor a harcsahorgászat 
még vonzóbbá válna a horgászturisták 
számára.

Orbán László címzetes egyetemi tanár, a 
szingapúri Temasek Life Sciences 
Laboratory munkatársa a „Genomikai esz-
közökkel támogatott szelekció: Mit tanulhat a 
harcsa-program a tengeri sügértől?” címmel 
tartott előadást. A genomika a gének ösz-
szességével és kölcsönhatásaival foglalko-
zó tudományág, amelyet halakon nemrég 
kezdtek el alkalmazni. A genetikai kutatá-
sok sikeressége sok tényező meglétét felté-
telezi, megfelelő támogatás, összefogás és 
alapos tervezés nélkül elképzelhetetlen. 
Eredményeként feltérképezhető volna a 
hazai állományok genetikai állapota, gyor-
sabban növő vonalakat lehetne létrehozni, 
és ez később akár más fajokra is alkalmaz-
ható lenne.

Urbányi Béla, a Szent István Egyetem 
Halgazdálkodási Tanszékének tanszékve-
zető egyetemi tanára „A harcsasperma-mély-
hűtés jelenlegi eredményei és egy harcsa-sper-
mabank használatának lehetőségei a gyakorla-
ti tenyésztésben” című előadásában elmond-
ta, hogy a harcsánál egyedi kihívás a 
hímek fejése, mert komoly szaktudást igé-
nyel. Ezért a gazdaságok inkább leölik a 
hímeket, és a spermát így közvetlenül a 
heréből nyerik ki. Az előadó azt javasolja, 
hogy a fogyasztásra feldolgozott állomá-
nyok heréjéből mélyhűtött spermabankot 
hozzunk létre, és azt használják az indu-
kált szaporítás során. Kísérletekkel bizo-
nyították, hogy a mélyhűtött harcsasper-
ma alkalmazásával nyert ivadék, legalább-
is a korai életszakaszokban, a friss sper-
mával megtermékenyített ikrából kikelt 
lárvák életképességével megegyező túlélé-
si erélyt mutatott.

A szakmai nap végén a Bercsényi Miklós 
által vezetett „Milyen lépéseket kellene tenni 
annak érdekében, hogy vezető harcsatenyésztők 
legyünk Európában?” című kerekasztal-be-
szélgetés keretében elkészült a halászati 
ágazat képviselőinek közös nyilatkozata, 
melyet a jelenlévők a helyszínen elfogad-
tak.

Az előadások anyaga hozzáférhető a 
kormány halgazdálkodási honlapján:

http://halaszat.kormany.hu/legyen-
magyarorszag-a-harcsatenyesztes-europai- 
kozpontja 

Kiss-Horváth Ágnes
Lengyel Péter

Udvari Zsolt
Bercsényi Miklós

A balatoni halászat leállításával a látvány-
halászat lehetősége is megszűnt, úgyhogy 
tavaly elmaradt ez a program, és helyette 
gardafogó versenyt rendeztek. Idén a 
hagyományőrzés kedvéért kiállították a 
halászati engedélyt a látványhalászatra, így 
hagyományos eszközökkel, bárkáról halász-
va mutatták be, hogy a gépesítés előtt 
hogyan zajlott a garda fogása. 

A 280 méteres halászhálót a halászlegé-
nyek kézzel szórták el és húzták be, bármi-

féle modern halászeszköz használata nél-
kül. A halászatot megnehezítette a dél-
előtt feltámadt erős északi-északkeleti 
szél, a halászat helyszínét át is kellett he-
lyezni miatta. Végül a félsziget relatíve 
szélárnyékos oldalán, a tihanyi révtől nyu-
gatra lévő strand előtt zajlott a halászat, 
amit sétahajókról tekintettek meg az ér-
deklődők, és akiknek a BHNp. Zrt. veze-
tőségének tagjai tartottak előadást a gar-
dahalászat múltjáról, és kommentálták az 
éppen látható műveleteket is. 

A programsorozat további menete sze-
rint a zsákmányt díszmenet kísérte a tiha-
nyi kikötőből az apátsághoz, ahol a perjel 
szentmise keretében megáldotta. Ez a ha-
gyomány is nagy múltra tekint vissza, hi-
szen a régi idők halászai az áldás birtoká-
ban minél bővebb fogásban bizakodtak az 
elkövetkező esztendőben. A mise után a 
Visszhang-dombon volt lehetőség megte-
kinteni a hagyományos módon, szőlőve-
nyige parazsán sülő gardákat. Természe-

tesen meg is lehetett kóstolni a sült gar-
dát a vásári forgatagban. Vasárnap egye-
bek között halászléfőző verseny is szere-
pelt a programban. Aki a tudósításunk-
ban foglal taknál is többre kíváncsi, az a 
http://gardafesztival.hu/a-rendezveny- 
programja/ honlapon tájékozódhat.

Nagy Gábor
horgászati ágazatvezető

Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.
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Gardafesztivál 2015
Immár tizennegyedik alkalommal tartották meg november 13–15. között 
a Gardafesztivált Tihanyban. A látványhalászat hagyományos programja 
idén visszakerült a rendezvény eseményeinek sorába. A Tihanyi 
Gardafesztivál a Herman Ottó által leírt (A magyar halászat könyve – 
1887) régi gardahalászatok emlékén alapuló gasztronómiai programso-
rozat, amelynek mindig is központi eleme volt a Balatoni Halgazdaság 
Nonprofit Zrt., illetve a jogelőd halászati cég által bemutatott látványha-
lászat. 

A szerző felvétele
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 szövetségi élet

Michl József Tata város polgármestere 
megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy a rendezvény egyik küldetése az, 
hogy azokat a hagyományokat is őrizze, 
megjelenítse, amely a városban a halászat, 
a horgászat, a haltermelés évszázados 
múltját idézi. A másik küldetése a halfo-
gyasztással kapcsolatos, hiszen támogatan-
dó cél az, hogy minél több halat fogyasz-
szunk. Tata több olyan eseményt is rendez 
az év során, amely méltán vonzza nem 
csak a megyében élőket, hanem a határon 
túli magyarokat is. Ez köszönhető a város 
adottságainak, és annak a szervezőmun-
kának, amelyet az itt élő civil szervezetek, 
s nem utolsó sorban olyan cégek, mint a 
Tatai Mezőgazdasági Zrt. hajtanak végre. 
A polgármester azzal zárta megnyitó 
beszédét, hogy jövőre is lesz folytatás, és 
visszavárják a vendégeket.

Major Dezső vezérigazgató a köszöntőjé-

ben hangsúlyozta, hogy a rendezvény jó 
alkalmat kínált arra, hogy a halászatot, az 
ősi mesterséget élőben is bemutassák az 
érdeklődőknek. A halászok – különösen 
az őszi lehalászás idején – hidegben, eső-
ben, fagyban is húzzák a hálót, mert a 
hazai halfogyasztás szezonális. Öröm 
látni, hogy az Öreg-tó partja zsúfolásig 
megtelt, s ilyen sokan kíváncsiak a szakma 
iránt. Ez is igazolja, hogy egyre népsze-
rűbb idehaza a hal, bár még nem állunk jó 
helyen az egy főre jutó halfogyasztás te-
kintetében az EU tagállamok között. A 
közös ünnepek, rendezvények azonban 
hírét viszik a hazai halnak, azt, hogy 
egészséges, jó minőségű, és igen változa-
tosan elkészíthető. A magyar halászok 
sokat áldoznak arra, hogy a hazai halfo-
gyasztás nőjön. 

Németh József, az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

igazgatója az Általér völgyében rejlő 
„vizes” lehetőségekről beszélt a tatai 
Öreg-tó, illetve a hozzá kapcsolódó teljes 
Általér vízrendszernek megfelelő állapo-
túnak kell lennie ahhoz, hogy a halterme-
lés eredményes legyen. Az elmúlt években 
a vízügyi igazgatóság nagyszabású beru-
házásokat hajtott végre az Általér völgyé-
ben, és az Öreg-tó térségében. Európai 
Uniós támogatásból több mint egymilliárd 
forintot költöttek az árvízi levezető-képes-
ség helyreállítására, növelésére. Az Öreg-
tó ökológiai állapotát is nagymértékben 
javították, s a természetes partvonal re-
konstrukciójával a tó öntisztító képessége 
is helyreállt, ami biológiai, élőhely szem-
pontjából is kedvező. A projekt második 
ütemében az Öreg-tó kotrása, rehabilitá-
ciója is megtörténik.

Major Dezső elmondta, hogy a rendez-
vényen az ország legjobb halfőzői készítet-
ték és adták el a finomabbnál finomabb, 
változatosan elkészített halételeket. A 
három nap igazi ünnepe volt a halnak, 
ami azért is fontos, mert a Tatai Mezőgaz-
dasági Zrt. tevékenysége is megerősítést 
nyert. A cég – minden nehézség ellenére 
– továbbra is műveli a földet, betakarítja a 
termést, és termeli a halat. Az idén 200 
tonna halat juttatnak a piacra.

H. Gy. 

Az ősz a halászok életében is az „aratás” 
időszaka, amely októberben kezdődik, és a 
karácsonyi ünnepek kezdetéig tart. Rácke-
vén, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövet-
ség (RDHSZ) Makádi tógazdaságában 98 
hektáron folyik haltermelés, de nem keres-
kedelmi céllal, hanem azért, hogy az 58 
kilométeres Kis-Dunát kellő halutánpót-
lással lássák el. A lehalászás – az idén nov-
ember 9-én rendezték – mindig nagy 
ünnep a ráckevei szövetség számára, hiszen 
ekkor nem csupán az éves termelési ered-
mény derül ki, hanem a Tassi Halászcsár-
dában, egy ebéd elfogyasztásával, baráti 
összejövetelre is sor kerül. A lehalászásra 
évről évre meghívják a szövetséggel szoro-
san együttműködő hatóságok (rendőrség, 
polgármesteri hivatal, vízügyi igazgatóság, 
Földművelésügyi Minisztérium) képviselő-
it, miként a 29 egyesület vezetőit is. A 
lehalászaton és az azt követő ünnepi ren-
dezvényen a Lengyel Horgász Szövetség 
képviseletében részt vett küldöttséget 
Przemysław Mielcarski igazgató, valamint a 
Nowy Sacz-i Horgász Szövetség képvisele-
tében megjelent küldöttséget Zdzislaw 
Kowalski elnök vezetette.

Molnár Pál, az RDHSZ elnöke a jelenlé-
vők köszöntése után röviden tájékoztatta a 
hallgatóságot a szövetség helyzetéről. Az 
RDHSZ 2000 hektár vízterülettel rendel-
kezik, ebből 58 kilométer a főág, és 250 ki-
lométer a mellékág. A szövetség korábbi 
taglétszáma 23 078 fő, ami az idén nem 
változott. Az elnök hangsúlyozta, hogy a 
szövetség teljes haltermelési vertikummal 
rendelkezik, és a halászati üzemterv alap-
ján végzik a telepítéseket. Az idei esztendő 
kiemelkedik az elmúlt évek sorából, mert 
jó évet zártak. Ezt a számok is igazolják, hi-
szen tavasszal a Duna-ágba 62 054 kilo-
gramm háromnyaras pontyot telepítettek 
a 30 ezer tervezett kilogrammal szemben. 
Nyáron 34 555 kilogramm szintén három-
nyaras ponty került a folyóvízbe, az ugyan-
csak tervezett 30 ezer kilogrammal szem-
ben. Az őszi számok még nem véglegesek, 
de a becslések alapján mondható, hogy 
kétnyaras pontyból 73-79 ezer kilogramm 
közötti „terméssel” számolnak, s ennyi lesz 
a telepítés, míg a háromnyaras pontyból 
58-63 ezer kilogramm közötti mennyiség 
várható. Ez azt jelenti, hogy az idén mini-
mum 227 tonna halat telepítenek, de ha 

jól alakulnak a számok, akkor a 240 tonnát 
is megközelíti a termelt, és kitelepített 
mennyiség.

A szövetségnek saját pontyfajtája van, a 
Ráckevei Pikkelyes Ponty, amelyet a horgá-
szok azért is kedvelnek, mert a nyurga-
ponty beütésű pontyfajta kiváló sporthal, 
és a húsminősége is kedvelt. 

Az elnök a számokkal kapcsolatban 
még azt hangsúlyozta, hogy a saját terme-
lésű hal mennyisége az idén meghaladta a 
160 tonnát, míg a bérnevelésűé elérte a 
104 tonnát. Ez annyit jelent, hogy a hor-
gász szövetség a megtermelt hal harmadát 
bérneveléssel állítja elő. Ennek oka, hogy 
nagyon sérülékenyek a Makádi tavak, kicsi 
a víztest, sűrű a halállomány, s mivel árvi-
zes területen fekszik, az árvíznek is jelentő-
sen kitett. Ezért is fontos a bérnevelés. A 
halőrzéssel kapcsolatban Molnár Pál 
hangsúlyozta, hogy a 14 hivatásos halőrből 
álló csapat elismert munkát végez, de a 
társadalmi halőrök is rendelkeznek rendé-
szeti vizsgával. A halőrzést a rendőrséggel 
való kiváló kapcsolat is hatékonyan segíti, 
amit az elnök ezúttal is megköszönt.

H. Gy.  

Jubileumi rendezvény a tatai Öreg-tónál

Lehalászás a Makádi tavakon

Major Dezső, a Tatai Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója házigazdaként 
– október 17-én – 15. alkalommal köszöntötte a tatai Öreg-tavi Nagy 
Halászaton megjelent vendégeket. A jubileumi rendezvény az elmúlt másfél 
évtizedben országos eseményévé vált a magyar halászságnak, s három 
napon keresztül gazdag programok, finomabbnál finomabb halételek, s 
nem utolsó sorban a neszmélyi Szöllősi Pincészet kiváló borai tették öröm-
telivé az októberi hétvégét a 15 ezer látogatónak. 


