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Nőtt a MA-HAL társadalmi elismertsége

• Igazgató úr, hogyan fogadta a 
véglegesítését?

– Nagyon örültem annak, hogy az el-
nökség bizalommal van irántam, és hogy 
elismerte egy éves munkámat. A munkát 
ugyanazzal a lendülettel és elkötelezett-
séggel szeretném folytatni. Fontos szá-
momra az is, hogy a tagságtól egyre több 
pozitív visszajelzést kapok, mert ez is erő-
síti a hitemet.

• Gondolom, az elmúlt másfél év 
eseményei is meghatározták a mun-
katempót…

– Kétségtelenül, hiszen nem értem rá 
az íróasztal mögött ücsörögni, rengeteg 
feladatot kellett megoldani. Jól emlék-
szem, hogy éppen a MAHAL és a MASZ 
összeolvadása zajlott, amikor megkaptam 
a megbízást. Óriási feladat volt a szakma-
közi szervezet elismertetése és törvény-
széki bejegyeztetése, amit ez év első felé-
ben sikerült elérnünk. Eközben a szerve-
zet működését is át kellett alakítani, mert 
a működéséhez az anyagi forrásokat is 
meg kell teremteni. Félreértés ne essék, jó 
anyagi helyzetet örököltem, de a tagdíjbe-
vétel kevésnek bizonyult az új szervezet 
hatékony működtetéséhez. Ma már csak a 
pályázati források bevonásával lehet egy 
szakmaközi szervezetet fenntartani, ezért 

sokat dolgoztunk azért, hogy minél több 
pályázaton legyünk sikeresek. Elmondha-
tom, hogy az idén jelentős támogatási for-
rásokat nyertünk, és ennek következté-
ben növelhettük az ügyvezetés munkatár-
sainak számát. Terna Szilvia adminisztrá-
torként, Szabó-Széles Ivett irodavezető-
ként dolgozik mellettem, Bozánné Békefi 
Emese a külkapcsolatokért felelős munka-
társ, míg Králik Helga a marketingfelada-
tokat végzi. Hozzáteszem, hogy nagyon 
sok segítséget kapok Németh István elnök 
úrtól, az elnökségtől és a tisztségviselők-
től, akiktől sokat tanulok is. Ha már a se-
gítőimről beszélek, meg kell említsem a 
Dinnyési Tógazdaság Kft. vezetőjét, Szabó 
Krisztiánt is, aki pontosan fizeti a bérleti 
díjat a szövetségnek, ami szintén hozzájá-
rul a szervezet hatékony működéséhez.

• A kibővült létszámmal sokkal 
több feladatot képes elvégezni az 
iroda. Milyen feladatokra koncentrál-
tak először?

– A mai felgyorsult világban nagyon 
fontos a gyors információáramlás, és külö-
nösen az a mi esetünkben, hiszen a gaz-
dálkodóknak nem mindegy, hogy milyen 
jogi, pályázati vagy egyéb változások tör-
ténnek napi szinten. Azt gondolom, hogy 
az internet világában nincs akadálya a tag-

ság napi szintű tájékoztatásának, így ezzel 
a lehetőséggel mi is élünk. Egyébként ez 
kétoldalú tevékenység, hiszen amíg mi a 
jogszabályi változásokat, a pályázati lehe-
tőségeket, a piaci információkat közöljük, 
addig a tagoktól arra vonatkozóan kapunk 
jelzéseket, hogy éppen milyen problémák 
nehezítik a gazdálkodásukat. A tagsággal 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nem-
csak az interneten keresztül, hanem tele-
fonon és személyesen is. A Halászati 
Lapok számaiból is kiderül, hogy mikor 
melyik tagszervezetnél jártam, és az 
üzemlátogatás után a problémáikat is meg 
tudjuk beszélni. Ezek a találkozók sokat 
segítenek a munkámban, mert a szemé-
lyes tapasztalatok szerzése mellett egy-
más megismerését tartom a legfontosabb 
eredménynek. Az országjárásnak ez is 
célja.

Amikor Sziráki Bence csaknem másfél éve átvette a stafétabotot mint 
megbízott ügyvezető igazgató Dr. Szathmári Lászlótól – aki nyugdíjba vo-
nult –, még sokan kételkedtek benne, hogy a fiatalember helyt tud állni, és 
hogy a szövetségi munkát tovább tudja vinni. Egy év után azonban az el-
nökség egyhangú szavazással kivette titulusából a „megbízott” jelzőt, így 
Sziráki Bence határozatlan időre szóló igazgatói megbízást kapott. Év végi 
beszélgetésre ültünk le az ügyvezetővel.
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Ez a lapszám az Agrárminisztérium támogatásával készült.
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A 2020 utáni halgazdálkodási 
operatív programról tárgyaltak

Nagyatádon központi 
kérdés a fejlesztés

Sikerrel zárult  
a halbazár

Szakmai kerekasztal-beszélgetést 
tartottak 2018. november 5-én  
a brüsszeli állandó magyar  
képviseleten a 2021–2027 közötti  
Európai Tengerügyi és Halászati  
Alapról (ETHA).

Egy feltörekvő gazdaság, a V95 Kft. 
nagyatádi telephelyére látogattunk el 
Sziráki Bencével, a MA-HAL ügyvezető 
igazgatójával. Az ország délnyugati 
részében, Somogy megyében  
található gazdaságban a novemberi 
„nyár” idején még pezsgett az élet. 

Első alkalommal kaptak  
lehetőséget a bemutatkozásra  
hazai haltermelők a Magyar  
Ízek Őszi Vására rendezvényen,  
amit a Magyar Ízek Alapítvány  
kezdeményezett. 

Sziráki Bence: ma már csak a pályázati 
források bevonásával lehet egy szakma-
közi szervezetet fenntartani, ezért sokat 
dolgoztunk azon, hogy minél több pályá-
zaton legyünk sikeresek
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk 
a magyar halászságnak és minden kedves Olvasónknak!
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• Ön a dolgok sűrűjébe csöppent, és 
ezzel egy időben a doktori címért is 
„küzd” a gödöllői Szent István Egye-
tem Halgazdálkodási Tanszékén. Ho-
gyan tudja összeegyeztetni a tanulást 
és a mindennapi munkát?

– Nem könnyű mindkét fronton egy-
szerre helytállni. A doktori disszertáció-
mat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.-nél felvett témakörből írom. Remé-
lem, sikerül a vizsgám és a védésem.

• Mi volt az idei év legnehezebb fel-
adata?

– A szakmaközi szervezethez komoly 
pályázati pénzek érkeztek. Ezeknek a pén-
zeknek a megfelelő felhasználása és a 
velük való elszámolás igen sok munkát 
adott. Szinte minden héten zajlottak ese-
mények, ráadásul sokat közülük a MA-
HAL szervezett. Szakmai konferenciákat, 
halegészségügyi továbbképzéseket tartot-
tunk, mégpedig igen nagy érdeklődés mel-
lett. Több kiadványt megjelentettünk, 
például a MA-HAL 60 éves múltját feldol-
gozó jubileumi könyv magyar és angol 
nyelvű kiadását, és a már megszokott 
Fehér könyvet is. De az év végéig több ha-
sonló projektünk fut, például a karácsonyi 
receptfüzetek megjelentetése. Azt mond-
hatom, hogy a pályázatok 95 százalékát le 
tudjuk zárni az idén. Azért nem mondok 
100 százalékot, mert vannak a jövő évre 
áthúzódó projektek is.

• A magyar halászati ágazat de-
cemberben végzi az éves munka dan-
dárját. Sajnos még mindig ekkor ér-
tékesítik az éves „haltermés” 30-35 
százalékát. Miben tud segíteni a szak-
maközi szervezet a tagságának?

– Mi csak azzal tudjuk segíteni a tagság 
munkáját, hogy a gazdálkodás jogi-szabá-
lyozási  környezetét próbáljuk úgy alakíta-
ni, hogy minél jobban megfeleljen a terme-
lői igényeknek. Ezen túlmenően a magyar 
hal népszerűsítése is fontos feladatunk. Az 
ennek érdekében végzett marketingmun-
kában együtt dolgozunk az Agrárminiszté-
riummal, az Agrármarketing Centrummal 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. 
Decemberben több közös sajtótájékozta-
tót tartunk a kiváló minőségű magyar hal 
fogyasztásának növelése érdekében, mert 
véget nem érő feladatunk, hogy ez az 
egészséges termék minél népszerűbb le-
gyen, és még nagyobb mértékben fogyasz-
sza a lakosság. Tudatosítani kell a társada-
lomban, hogy a halhús fogyasztása milyen 
jó hatással van az egészségünkre. Népsze-
rűsítő kampányunknak része a már tavaly 
létrehozott, a termelői halárusító ponto-
kat tartalmazó interaktív térkép, amit ak-
tualizálunk erre az évre. Tavaly negyven 
település hatvan halárusító pontját tartal-
mazta ez a térkép. Nemcsak a termelőktől, 

hanem a lakosságtól is kaptunk pozitív 
visszajelzéseket a szolgáltatással kapcso-
latban, ezért folytatjuk az idén is.

• Múlt év végén indult a Minőségi 
Magyar Hal védjegyprogram. Hol tart 
az ügy?

– Valóban, tavaly decemberben még Fa-
zekas Sándor miniszter adta át a védjegyet 
két cégnek, a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.-nek és az Aranyponty Zrt.-
nek. A védjegy szabályozási rendszerén 
azonban finomítani kell, és még folyamat-
ban van az átdolgozása.

• Melyek azok a kitörési pontok, 
amelyeknek köszönhetően a halter-
melők még hatékonyabban és ered-
ményesebben dolgozhatnak?

– Inkább arról beszélnék, hogy mivel 
segítjük a termelőket. A MA-HAL elmúlt 
időszakban végzett munkájának eredmé-
nyeként idén január 1-jétől 5 százalékra 
csökkent az élő hal és az elsődlegesen fel-
dolgozott haltermékek áfakulcsa, illetve a 
vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség 
alsó határát felemelték. Az idén tűztük ki 
magunk elé azt a célt, hogy a vízszolgálta-
tási díjakat országosan egységesen, szabá-
lyozzák, és a mértékük elfogadható legyen. 
Ez ügyben még egyeztetünk az érintett 
tárcákkal. Reméljük, hogy módosítják a 
jogszabályt. De hogy a kérdésére is vála-
szoljak: nagyon fontos, hogy minél maga-
sabb szinten feldolgozott haltermékekkel 
jelenjünk meg a hazai piacon, mert a fo-
gyasztók ezt igénylik. Szükség van a feldol-
gozók fejlesztésére, és a halértékesítési le-
hetőségek bővítésére is. A rendszerváltás 
után megszűntek a helyi kiskereskedelmi 
halboltok. Néhány cégünk üzemeltet saját 
halboltot, de ez kevés, mert a kistelepülé-
sekre alig-alig jut el magyar hal. A nagy kis-
kereskedelmi üzletláncoknak kevés terme-
lő tud beszállítani, úgyhogy ott is lehetne 
bővíteni a választékot. A vákuumcsoma-
golt halhústermékek palettáját is bővíteni 
kell, ahogy ezt néhány tagunk már megtet-
te. Általuk beigazolódott, hogy ez a jó irány 
a fogyasztás növeléséhez.

• A MA-HAL-nak és az agrártárcá-
nak is alapvető célja a hazai halfo-
gyasztás növelése…

– Örömmel mondhatom, hogy 2016-
hoz képest 0,5 kilogrammal nőtt a hazai 
halfogyasztás, ami ezáltal 5,9 kilogramm/
fő/évről évi 6,4 kilogrammra emelkedett. 
Ez az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
adata. Bár a növekedés jelentős, koránt-
sem lehetünk elégedettek, mert még min-
dig csak az uniós átlag negyedét fogyaszt-
juk haltermékekből. Kíváncsian várom az 
idei eredményeket.

• Hogyan ítéli meg, nőtt-e az el-
múlt évben a halászati ágazat társa-
dalmi ismertsége, elismertsége?

– Azt gondolom, hogy igen, mert a 
szakmaközi szervezet kapcsolatrendsze-
re igen kiterjedt. Jó viszonyban vagyunk 
a különböző szervezetekkel és a döntés-
hozókkal, aminek következtében szép 
eredményeket értünk el. Hogy konkrétu-
mokat is említsek: az Agrárminisztéri-
ummal, a korábban a Miniszterelnökség-
hez, de most már ismét az agrártárcához 
tartozó vidékfejlesztési államtitkárság-
gal szoros együttműködés jött létre a 
MAHOP kapcsán. A Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamarával, a MAGOSZ-szal, a 
NÉBIH-hel szintén jó munkakapcsolatot 
ápolunk, és végül, de nem utolsó sorban 
a MOHOSZ-szal való együttműködésün-
ket említeném, ami szintén gyümöl-
csöző. 

• Az idén többször is voltak Brüsz-
szelben. Miért?

– Azért, hogy egyeztessünk Récei 
Gábor agrár- és halászati attaséval és 
Erdős Norbert európai parlamenti képvi-
selővel, aki a halászati bizottság tagja az 
Európai Parlamentben. Találkoztunk Dr. 
Stelbaczky Tibor rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövettel, valamint az Euró-
pai Halászati és Tengerügyi Bizottság 
képviselőivel. Természetesen a 2020 
utáni támogatási rendszerről folyt az 
egyeztetés. 

• Vannak-e támogatóink a halá-
szati tárgyalásokon?

– Erdős Norbert nagyon sokat segít 
abban, hogy javaslataink nyitott fülekre 
találjanak, mivel a bizottságon belül ő az 
egyedüli képviselője a tengerrel nem ren-
delkező tagországok, a belföldi halterme-
léssel foglalkozó országok érdekeinek. Az 
Európai Unióban egyre nagyobb hang-
súlyt kap az édesvízi akvakultúra. A 
pontytermelő tagországok támogatják a 
javaslatainkat, így Németország, Csehor-
szág, Lengyelország, Románia is hasonló 
javaslatokkal állt elő, mint a miénk. 

• Hogyan értékelné az idei évet a 
MA-HAL szempontjából?

– Felkészültünk azokra a feladatokra, 
amelyeket mint szakmaközi szervezet 
már jövőre szeretnénk elvégezni. Az 
ügyvezetés munkáját az elnökség és a 
közgyűlés szabja meg. Szakmaközi szer-
vezetként egyébként uniós pályázatokon 
is indulhatunk, és jövőre ezen a terüle-
ten is kipróbáljuk magunkat, mert az 
uniós források bevonásával hatékonyab-
bá tehetjük a MA-HAL működését.

• Végezetül engedjen meg egy sze-
mélyes kérdést: hosszú távra tervezi 
az ittlétét?

– Természetesen. Nagyon megtet-
szett ez a munka, és hosszú távon terve-
zem a folytatását.

HAjtun GyÖrGy

Szövetségi élet

►



A Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet (MAHAL) 
részéről Németh István elnök és 

Sziráki Bence ügyvezető igazgató vettek 
részt a beszélgetésen. Hangsúlyozták, 
hogy a társfinanszírozott támogatások 
megtartása a következő pénzügyi ciklusra 
elengedhetetlen a további fejlesztések 
szempontjából. Az ágazat jelenleg 3-4 
ezer főt foglalkoztat, elsősorban elmara-
dott vidéki térségekben, és szerintük eu-
rópai léptékben is komoly lehetőségek 
vannak benne. Meg kell őriznünk vezető 
szerepünket az afrikaiharcsa- és süllőne-
velésben, és gondoskodnunk kell róla, 
hogy jelenleg 26 ezer hektáros halastavi 
gazdálkodásunk továbbra is biztos hátte-
re legyen a magyar pontytermelésnek, 
amely volumenét tekintve a harmadik 
legnagyobb Európában. Az elnök hozzá-
tette, hogy az innovatív beruházások tá-
mogatásán túl normatív támogatásokra 
is szükség van, mert ezek enyhíthetik a 
gazdák által elszenvedett madárkárokat.

Az Európai Bizottság Halászati Főigaz-
gatósága (DG MARE) részéről Iglói Gabri-
ella csoportvezető vett részt a tanácsko-
záson, aki elmondta, hogy az új rendelet 
több szempontból is egyszerűbb és köny-
nyebben végrehajtható lesz, mint a jelen-
legi programozási időszak alatt hatályos. 
A javaslat alapvetően nagyobb felelőssé-
get ró az irányító hatóságokra, és az eddi-
gi „kívánságlista” helyett a mindent meg-
enged, amit nem tilt elvet követi. Hozzá-
tette, hogy szintén folyamatban van az új 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) kidolgozása, amely meghatározza a 
támogatások nyújtásának kereteit. Iglói 
Gabriella felkérte a szakmaközi szervezet 
vezetőit, hogy az ETHA-tervezettel 
együtt a CPR-rendelet vonatkozó parag-
rafusait is vegyék figyelembe és vélemé-

nyezzék. Hangsúlyozta, hogy a több évre 
szóló nemzeti akvakultúra-stratégiai 
tervben kell meghatározni a támogatan-
dó tevékenységeket, és az irányító ható-
ság az alapján készíti el az operatív prog-
ramot. Szintén beszélt a rendeletterve-
zetben meghatározott pénzügyi eszközök 
produktív felhasználásáról és a rendelet 
kötelező alkalmazásáról az akvakultú-
ra-beruházások és az akvakultúra-termé-
kek feldolgozása terén. Elmondta, hogy 
ehhez várhatóan a végsőkig ragaszkodni 
fog a Bizottság, tekintettel arra, hogy az 
Európai Számvevőszék egy korábbi jelen-
tésében feleslegesnek és indokolatlannak 
nevezte a vissza nem térítendő támoga-
tást ezeken a területeken. Álláspontjuk 
szerint ugyanis a nem visszatérítendő tá-
mogatásokkal az Európai Bizottság nem 
segítette az életképes, fenntartható akva-
kultúra telepek létrehozását. A csoportve-
zető azt kérte, hogy Magyarország dol-
gozzon ki egy részletes javaslatot, amely 
előmozdítja a kompromisszumot. Példa-
ként említette, hogy akár a vállalkozások 
méretéhez, akár a támogatás mértékéhez 
kötni lehetne a pénzügyi eszközök kötele-
ző alkalmazását. 

Dr. Stelbaczky Tibor rendkívüli megha-
talmazott nagykövet jelentéséből kiolvas-
ható, hogy a rendelettervezet a Közös Ha-
lászati Politika (KHP) céljainak eléréséhez 
nyújt pénzügyi eszközt. Elsődleges célja 
továbbra is a fenntartható halászat és a 
tengerparti területek fejlesztése, ugyan-
akkor a korábbinál hangsúlyosabban jele-
nik meg benne az akvakultúra, és azon 
belül az édesvízi akvakultúra támogatása. 
Erre a célra 37,71 millió euró áll Magyar-
ország rendelkezésére, ami 3 százalék 
csökkenést jelent a jelenlegi támogatási 
szinthez képest. Ám jelenleg is tart a 
többéves pénzügyi keret (MFF) vitája, 

ami  befolyásolja a szektorális támogatá-
sok mértékét is. Addig nem várható meg-
állapodás az ETHA-ban sem, amíg meg 
nem állapodnak az EU következő költség-
vetéséről, ami egyes fogatókönyvek sze-
rint a 2019. május 9-ei nagyszebeni 
állam- és kormányfői találkozón történ-
het meg. Az MFF-tárgyalásokkal párhu-
zamosan folyik az ETHA-jogszabályterve-
zet vitája a Belső-külső Halászatpolitikai 
Munkacsoportban. Az osztrák elnökség 
célja, hogy decemberig lefolytassa az első 
körös egyeztetést, és összeállítsa azt a 
„bibliát”, amely a tagállami észrevételeket 
tartalmazza. Ezt követően várhatóan a 
román elnökség feladata lesz a kompro-
misszumos javaslat kidolgozása.

A nagykövet az együttes döntéshoza-
talnak mi a menete, és hogy mi a Tanács 
szerepe a jogalkotásban. Felhívta rá a fi-
gyelmet, hogy csak akkor leszünk képe-
sek megvédeni a magyar érdekeket, ha 
összevetjük, egyeztetjük és finomra han-
goljuk a V4-ek és a Friends of Freshwater 
Fishes-tag országok (V4-ek + balti álla-
mok + SI, HR, RO, BG) álláspontjait. Az 
ülés végén a meghívottak kifejezték szán-
dékukat, hogy a szakmai egyeztetést a 
rendelet elfogadásáig folytatják.

Európai Unió

3

A 2020 utáni halgazdálkodási operatív 
programról tárgyaltak
Szakmai kerekasztal-beszélgetést tartottak 2018. november 5-én a brüsz-
szeli állandó magyar képviseleten a 2021–2027 közötti Európai Ten-
gerügyi és Halászati Alapról (ETHA). A megbeszélés célja az volt, hogy a 
szakma képviselői első kézből tájékozódhassanak az új pénzügyi keretről. 
A tanácskozáson részt vett Erdős Norbert európai parlamenti -képviselő 
is, aki az Európai Parlament Halászati Bizottságának egyetlen magyar 
tagjaként komoly erőfeszítéseket tesz az akvakultúra ágazat erősítése ér-
dekében. Elmondta, hogy összesen 114 képviselői módosító indítványt 
nyújtottak be az ETHA-jelentés-tervezethez, amelyek közül 99-et támo-
gatott az illetékes spanyol jelentéstevő, Gabriel Mato.

Németh István és Erdős Norbert az Euró-
pa Parlamentben



4

A tógazdaság nagyatádi központja 
igen rendezett, és látszik, hogy sok 
pénzt fordítottak nemcsak az infra-

struktúra, hanem a technológia fejleszté-
sére is. Az udvaron a fedett gépszín mellett 
egy intenzív telep található, ahol afrikai 
harcsát „termelnek”. Az irodaházon kívül 
több épület is meghúzódik a fák árnyéká-
ban, és ottjártunkkor már a telelőtavakat 
készítették elő a halak tárolására. Jó érzés 
olyan telepen dolgozni, ahol, mondhatni, 
osztrák állapotokat alakítottak ki.

A tógazdaság még az 1900-as évek ele-
jén épült, 1919 és 1921 között; olasz hadi-
foglyokkal ásatták ki a tavakat. Nem lehe-
tett könnyű munka, mert a 365 hektáros 
gazdaság agyagos-márgás talajon fekszik. 
Akkoriban jellemzően a vidéki uradalmi 
kastélyokból irányították az ilyen munká-
kat, és így volt ez a nagyatádi tógazdaság 
esetében is. Az egykori Mándly-uradalom-
ban található tógazdaság ma 26 tóból és 36 
teleltetőből áll. A II. világháború után álla-
mosították a gazdaságot, és az Alsó-So-
mogy Megyei Halgazdasághoz csatolták. 
Három tógazdaság egyesítésével a nagyatá-
di a Balatoni Halászati Rt.-hez került, 
amely pénzügyi nehézségek okán 2003-
ban eladta ezt a tógazdaságot. Az új tulaj-
donosok sokmilliós fejlesztésbe kezdtek. 
Mivel hosszú távon gondolkodnak, úgy 

döntöttek, hogy a haltermelés és a halte-
nyésztés mellett a horgászat felé is nyitnak. 

A 23 hektáros rinyaszentkirályi hor-
gásztavat 2004-ben adták át. Ezt a tavat a 
Lábodi-Rinya-patak táplálja. A tó átlagos 
vízmélysége 1,5 méter, és partról könnyen 
horgászható déli oldalát erdő övezi. A tó 
halállománya jelenleg 130-150 mázsa 
ponty, 15 mázsa csuka, amelyek között 
több 10 kiló fölötti példány található. A 
nagyatádi tógazdaság mindig híres volt 
csukaneveléséről. Ez a magyarázata annak, 

miért van ennyi kapitális csuka a tóban. 
Ugyancsak éveken keresztül folyt itt feke-
tesügér-szaporítás. Ennek köszönhető, 
hogy ez a remek sporthal egyre nagyobb 
mennyiségben fogható itt. Süllőből 10 
mázsa körül lehet az állomány, bár kissé 
visszaszorult a csukainvázió miatt. Annál 
erőteljesebben fejlődik az amur, amelyből 
40 mázsa van a tóban, köztük számos re-
kordlistás példány. A tó körül kempingezni 
is lehet, sátorral és lakókocsival is. Mond-
hatni, teljes kényelem várja a horgászokat. 

Boros Attila 1988-ban államvizsgázott a 
Kaposvári Főiskolán. Kétéves kitérő után 
Irma-pusztán kezdett dolgozni. Onnan 
váltott 1994-ben a nagyatádi tógazdaság-
ra, amely a mai napig a munkahelye, mivel 
az új tulajdonosok őt bízták meg a tógaz-
daság vezetésével. A telepen 19 állandó al-

kalmazott dolgozik. Boros Attila helyette-
se Schmidt-Kovács Bence, egy fiatal szakem-
ber, aki az 2014-ben épült intenzív afrika-
iharcsa-telepet irányítja. Bence Mosonma-
gyaróváron végzett, Dr. Szathmári László 
volt a mentora az afrikaiharcsa-termelés-
ben. Már egyetemi évei alatt a Győri 
„Előre” Htsz telepén tevékenykedett, és 
szinte kézenfekvő volt, hogy a következő 
években Szi lá gyi Gábor ügyvezető elnök 
veszi át a fiatalok szemléletbeli és szakmai 
„formálását”. Az intenzív telep építését a 
tulajdonosi kör szorgalmazta, mert a szin-
tén az ő tulajdonukban lévő kisbajcsi tele-
pen  nemcsak afrikai harcsát termelnek, 
hanem fel is dolgozzák a halakat. Ahhoz, 
hogy a kisbajcsi feldolgozónak elegendő 
alapanyaga legyen, a nagyatádi tógazda-
ságban is megkezdték az afrikai harcsa ter-
melését. 

De nemcsak a két cég együttműködése 
miatt fontos az intenzív telep, hanem a jö-
vedelmezőség szempontjából is. A telepve-
zető hangsúlyozta, hogy az extenzív tógaz-
dasági termelés jövedelmezőségén minél 
értékesebb nemes halak termelésével pró-
bálnak javítani. Boros Attila hozzátette, 
hogy a tulajdonosok 2004 óta folyamato-
san visszaforgatták a jövedelmeket, és pá-
lyázatok révén további csaknem 1 milliárd 
forintot fordítottak a gazdaság fejlesztésé-
re. A tavakat felújították, a halágyakat ko-
torták, az utakat, a gátakat megerősítet-
ték, és kialakították a termelés biztonsá-
gos feltételeit. A tavakban polikultúrás hal-
termelést végeznek: pontyot, amurt, 
busát, compót, szürke harcsát, csukát, sül-
lőt nevelnek. Az utóbbi években keszegfé-
lék szaporításával és termelésével is foglal-
koznak. Két keltetőjük van: az egyikben 
természetes vízbe szánt halakat szaporíta-
nak, a másikban csak afrikai harcsát, és 
utóbbinak külön keltetőt is szenteltek. A 
nagyatádi tükrös ponty saját tájfajtájuk, 
amelyre joggal büszkék, ugyanis nemcsak 
kitűnő horgászhal, hanem halételek kiváló 
minőségű alanyaga is. Az intenzív telepet 
két kút táplálja, ezelből 29 fokos vízzel 
tudnak gazdálkodni. Évente 300 tonna 
halat értékesítenek a tógazdaságból, míg 
az intenzív telepen szintén 300 tonna afri-
kai harcsát nevelnek, amit mind Kisbaj-
cson dolgoznak fel.  

Boros Attila elmondta, hogy területük 
az ezredfordulóig nem küzdött vízhiány-
nyal, ám a privatizáció után a klímaválto-
zás miatt rapszodikussá vált a vízjárás: ha 
van víz, akkor kezelhetetlen a mennyisége, 
ha nincs, akkor viszont kiszáradnak a pa-
takok és más vízfolyások. Az idei év rend-

Gazdaság

Nagyatádon központi kérdés a fejlesztés
Egy feltörekvő gazdaság, a V95 Kft. nagyatádi telephelyére látogattunk el Szirá-
ki Bencével, a MA-HAL ügyvezető igazgatójával. Az ország délnyugati részé-
ben, Somogy megyében található gazdaságban a novemberi „nyár” idején még 
pezsgett az élet. Boros Attila, a kft. telepvezetője a beszélgetés alatt többször is 
egyeztetett a kollégáival, de ez nem rontotta el a jó hangulatot, amihez az is hoz-
zájárult, hogy a telepvezető sikerekben gazdag birkózómúltjának köszönhetően 
sok közös sportismerősre találtunk. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a sportba-
rátság és egymás tisztelete – legalábbis az olyan küzdősportokban, mint az ököl-
vívás, a birkózás, a cselgáncs – örök.

Sziráki Bence, Schmidt-Kovács Bence, és Boros Attila
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hagyó volt, mivel augusztusban még vala-
mennyi tavukon szinte csak átfolyt a sok 
víz, de novemberre, a lehalászás idejére el-
fogyott a víz. A tógazdasági hal értékesíté-
sével nincs gondjuk, mert a megtermelt 
hal 70-80 százalékát külpiacon adják el, így 
elkerülik a hazai halpiac hektikus árhul-
lámzásait.

A halászati ágazat jelenlegi helyzetével 
kapcsolatban a telepvezető elmondta, 

hogy sajnálatos, hogy csak 2003-ig volt 
„becsülete” a szakmának. Addig volt szak-
munkásképzés, volt elegendő munkaerő 
és utánpótlás, és a keresetek is elfogadha-
tóak voltak. Napjainkban a halászati ága-
zatot is elérte a munkaerőhiány, és akkor 
a szakemberhiányról még nem is beszél-
tünk. A halászképzés megszűnt, nincs hol 
tanítani az új embereket, pedig a kétkezi 
halászat elsajátításához is legalább 7-8 év 
kell. Ezt a szakmát szeretni is kell, mert 
igen nehéz művelni, különösen télen. A 
jövő sem kecsegtet jobb kilátásokkal, 
mert a munkaerőhiány valószínűleg tar-
tós marad. Boros Attilát végül a szakma-
közi szervezetről is kérdeztük. Az ügyve-
zető szerint a szervezet új ügyvezetőjétől, 
Sziráki Bencétől sok fontos információ jut 
el hozzájuk, és szorossá vált a kapcsola-
tuk vele: bármilyen kérdése van, arra 
mindig kap választ. Szerinte a szakmakö-
zi szervezet jó úton halad, mert az ágazat 
szereplőinek az érdekeit országos szinten 
is megjeleníti és képviseli.

(HAjtunGy)

Az Európai Tanács 2005-ben hagyta 
jóvá az Európai Halászati Ellenőrző 
Hivatal (European Fisheries Cont-

rol Agency; a továbbiakban: EFCA) létre-
hozását. Az EFCA célja a tagállamok által 
folytatott halászati ellenőrzési és felügye-
leti tevékenységének koordinációja, vala-
mint a tagállamok támogatása a Közös 
Halászati Politika szabályainak alkalma-
zásában. Az EFCA az Európai Unió egyik 
szerve, melynek székhelye a spanyolor-
szági Vigóban található. Az EFCA-t az 
igazgatási tanáca vezeti; ez tárgyalja és 
fogadja el az EFCA kötelezettségvállalá-
sainak teljesítéséhez szükséges eljáráso-
kat. Az igazgatási tanács az Európai Bi-
zottság hat képviselőjéből, valamint a 
tagállamok egy-egy képviselőjéből áll. A 
tagállami képviselők akadályoztatása 
esetén a tagállami állandó helyettesek 
képviselik az adott országot (2014 óta az 
igazgatási tanács Magyarországot képvi-
selő tagja Udvari Zsolt, akinek állandó 
helyettese Gábor János). Ha ők sem tud-
nak részt venni az ülésen, akkor úgyne-
vezett proxyt küldenek, ami azt jelenti, 
hogy egy másik tagállamot hatalmaznak 
fel Magyarország képviseletére a szava-
zásokon.   

A cím és az első mondat között látszó-
lag ellentmondás van a 10. évfordulót ille-
tően. Erről azonban nincs szó, mert az 
EFCA a döntést követően csak 2008-ra 
állt fel szervezetileg és infrastruktúra 
szempontjából. Az igazgatási tanács éven-
te kétszer tart rendszeres értekezletet. 
Legutóbb 2018. október 9–10-én került 
sor erre, amikor Magyarországot Gábor 
János képviselte. Az első napon az EFCA 
tanácsadó testületének ülésére, valamint 
az EFCA tényleges működésének tízéves 
évfordulójának megünneplésére került 
sor. Ennek keretében egy, az elért ered-
ményeket bemutató szemináriumot tar-
tottak, és a résztvevők meglátogatták a 
tavaly „csatasorba állított” EFCA-ellenőr-
hajót, a Lundy Sentinelt. Ez a hajó alkal-
mas arra, hogy missziói során egyszerre 
hét uniós ellenőr teljesítsen szolgálatot 
rajta a különböző tagállamokból. A hajó 
nagyságára jellemző, hogy fedélzetén 
négy különböző méretű gyorsjáratú vízi 
jármű kapott helyet, és még helikopterp-
latformmal is rendelkezik, sőt külön kór-
házrészleg is található rajta. A hajó bemu-
tatása során elmondták, hogy ez az első 
ún. többfunkciós ellenőrhajó, ugyanis 
parti őrségi funkciót és környezetvédelmi 
feladatokat is ellát a különböző együtt-
működések keretében. 

GáBor jánoS – udVArI ZSoLt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal (NÉBIH) Állategészség-
ügyi és Állatvédelmi Igazgatósága 

és a Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) víziál-
lat-egészségügyi tanfolyamot szervez. A 
képzés célja a résztvevők víziállat-egész-
ségügyi ismereteinek bővítése annak ér-
dekében, hogy a víziállat-egészségügyi 
felügyeleti feladatokat megfelelő képesí-
téssel rendelkező víziállat-egészségőrök 
láthassák el.

A tanfolyam időpontja: 2018. decem-
ber 13., csütörtök (9:00-16:00)

A tanfolyam helyszíne: Rubin Hotel**** 
(1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.)

A tanfolyam díja: 17 000 Ft 
(MA-HAL-tagoknak csak 15 000 Ft), 
amit a MA-HAL bankszámlájára kell át-
utalni (K&H Bank: 10402166–
21617687–00000000). A befizetésről a 
MA-HAL a díj beérkezését követően 
számlát állít ki. (A tanfolyam díja tartal-
mazza a terembérletet, az oktatók díja-
zását, a tananyagot, a vizsgadíjat és a 
szendvicsebéd költségét.) A tesztvizsga 
sikeres teljesítése esetén a bizonyítványt 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatósága állítja ki, amit a MA-HAL 
ezt követően tud postázni. A tanfolyam-
ra az adatlap kitöltésével lehet jelentkez-
ni: https://goo.gl/forms/nQA6soeasnT-
WzYxG3

A jelentkezéseket 2018. december 
10-én 12 óráig tudjuk fogadni. A tanfo-
lyam maximális létszáma 30 fő. A jelent-
kezéseket a beérkezés sorrendjében re-
gisztráljuk.

Az adatlap kitöltése és a képzés díjá-
nak befizetése nélkül nem tudjuk elfo-
gadni a jelentkezést!

A víziállat-egészségőr tanfolyam és 
vizsga feltételei (kivonat a 127/2008. 
(IX. 29.) FVM rendelet 10. §-ból):

„(2) Képesített víziállat-egészségőr 
kizárólag az lehet, aki

a) magánállatorvosi tevékenységet 
folytat, vagy

b) halászati szak-üzemmérnöki, halá-
szati szakmérnöki vagy okleveles halá-
szati mérnöki képesítéssel rendelkezik, 
vagy

c) halászati témában dr. univ, PhD 
vagy kandidátusi fokozatot szerzett, 
vagy

d) agrármérnök képesítéssel és tíz-
éves halászati munkakörben eltöltött 
igazolt szakmai gyakorlattal rendelke-
zik, és az MgSzH Központ által szerve-
zett képesítő víziállat-egészségügyi tan-
folyam elvégezését követően eredmé-
nyes vizsgát tett.”

[Megjegyzés: a rendelet a NÉBIH ko-
rábbi nevét (MgSzH) tartalmazza.]

További információk és tananyagok 
hamarosan a www.magyarhal.hu webol-
dalon érhetők el.

Tízéves az EFCA

Értesítés víziállat-egészségügyi tanfolyamról

Keresett a nagyatádi tükrös ponty
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Horgászat

• Vezérigazgató úr, a 14-es sor-
szám alapján jó ötlet volt elindítani 
ezt a versenyt, hiszen eszerint mos-
tanra komoly hagyományokkal bír.

– Valóban, a verseny hagyományos 
megmérettetéssé vált a média munkatár-
sai számára, és nagyon örülünk, hogy az 
idén 23 csapat vesz részt rajta. Persze, 
vannak még olyan területek, ahol fehér a 
folt, de ezektől a médiáktól is szívesen 
várjuk a vendégeket. Bízunk benne, hogy 
jövőre még többen szakítanak ránk időt.

• Említette, hogy tegnap már 
„megfaggatták” a vizet…

– Egy csapat már előző nap eljött, mert 
messziről érkeztek és itt szálltak meg. 
Nos, ők horgásztak egyet, és ők már lát-
ták, hogy milyen halállománnyal lehet 
számolni. Ez a tó halastóként működik, 
ami azt jelenti, hogy a pontyot tavasszal 
helyezzük ki. Egyébként a tavaszi kihelye-
zés miatt toltuk el a rendezvény időpont-
ját erre az őszi napra, mert ha akkor tar-
tanánk a versenyt, akkor a versenyzők 
csak kis halakat tudnának kifogni. Most 
viszont az év során megnőtt halakat lehet 
horogra csalni, és akár három kilogram-
mos pontyot is zsákmányul ejthetnek.

• Mikor halásszák le a szárszói 
tavat?

– Tavasszal „aratunk”, és utána telepí-
tünk, így jövő ősszel ismét lesznek szép 
példányok a tóban.

• Lassan közeledik a szezon vége. 
Tudná-e már értékelni az idei évet?

– Még mindent nem látunk pontosan, 
mert a lehalászást nemrég kezdtük el. A 
beszélgetés időpontjáig két tavat halász-
tunk le. A termésbecslések alapján azt 
mondhatom, nem fogunk rossz évet 
zárni, és talán csak kevéssel maradunk el 
a tavalyi eredményektől, amikor is igen jó 
évvel dicsekedhettünk. Mindenesetre ké-
nyelmesen teljesíteni tudjuk a vállalt ba-
latoni kihelyezéseket saját termelésből, 
úgy, hogy már gyakorlatilag nem kell 
máshonnan halat vásárolnunk. Ez azt is 
jelenti, hogy a telepeinkről már csak kife-

lé megy a hal, befelé nem, ami állategész-
ségügyi és gazdasági szempontból egya-
ránt nagyon fontos. A horgászati ágazat-
ban idén is 6-7 százalékos növekedés vár-
ható, ami jelentős eredmény, hiszen esze-
rint folyamatosan nő az érdeklődés a ba-
latoni horgászati lehetőség iránt. Bízunk 
benne, hogy ennek elsősorban a horgá-
szat eredményessége az oka. Már nyolc-
vanezer horgász jön a Balatonra évente, 
aminek köszönhetően az elmúlt négy 
évben 50 százalékkal nőtt a horgászje-
gyekből származó bevételünk.

• Munkájuk során önök a halállo-
mány karbantartására fektetik a leg-
nagyobb hangsúlyt.

– Valóban, a halállomány pótlása az 
egyik legfontosabb feladatunk, amit a te-
lepítésekkel végre is hajtunk. Évente 300 
tonna pontyot kell elhelyeznünk a tóban, 
és ezt a mennyiséget minden évben túl-
lépjük. Idén is szeretnénk ennél 50 tonná-
val többet telepíteni. Idén Irma-puszta 
mellett Varászló is bekapcsolódott a hal-
termelésbe, ami azt jelenti, hogy Varász-
lóról olyan 18 vagon halat várunk. A ta-
valy megvett öreglaki tógazdaság olyan 
szinten van, hogy ott meg tudtuk termel-
ni a haltermeléshez nekünk szükséges 
ivadékmennyiséget, így ivadékot sem kell 
máshonnan beszereznünk. Apránként 
lépkedünk előre. A cél az, hogy még két 
tógazdaság, Fonyód és Mórichely is hoz-
zánk kerüljön. Ezekkel a tavakkal újabb 
600 hektár tófelületen tudunk halat ter-
melni, így gyakorlatilag a horgászpiac egy 
részét is ki tudjuk szolgálni hallal. És 
végül, de nem utolsó sorban, eleget tu-
dunk tenni a balatoni vendéglátás “Bala-
toni Hallal” való kiszolgálás iránti igényé-
nek is. Jelzem, hogy a Minőségi Magyar 
Hal védjegy minősítés után a „Balatoni 
Hal” oltalom alatt álló földrajzi jelzést is 
megkapta a Balatonban élő, illetve a Bala-
ton vízgyűjtő területén szaporított és ne-
velt, élő, hűtött vagy fagyasztott formá-
ban kereskedelmi forgalomba kerülő fo-
gassüllő és ponty. Az eredetvédelmi eljá-
rást cégünk, a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. mint a Balatoni Hal kon-
zorcium vezetője kezdeményezte, az Eu-
rópai Bizottságnál az Agrárminisztérium 
járt el az ügyben. Az oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzés olyan termékek megje-
lölésére használható, amelynek különle-
ges minősége, hírneve a földrajzi szárma-
zásnak tulajdonítható, és a minőségét a 
nyomon követhetőség, a hatályos jogsza-
bályok, folyamatos önellenőrzés és hiány-
talanul vezetett dokumentáció garantálja. 
A fogyasztók számára a minősítés biztosí-
tékot jelent arra, hogy nagyon jó minő-
ségű, az adott földrajzi területen termelt 
terméket fog fogyasztani.

• Szóljunk a környezetvédelem 
helyzetéről is!

– A környezetvédelem itt a Balatonon 
– különösen a horgászat kapcsán – na-
gyon tág fogalom. Azt gondolom, hogy a 
Balatonon a horgászat csak egy kis szele-
tet jelent a turizmus tortájából, marginá-
lis történet. A vitorlázás és a kerékpáros 
turizmus sokkal nagyobb hangsúlyt kap, 
és sokkal jobban támogatott, mint a bala-
toni horgászat. Mi ennek éppen az ellen-
kezőjét látjuk. Egyre nehezedik a balatoni 

Médiakupa horgászverseny Szárszón
Szép „arcát” mutatta a szárszói öböl október 7-én, a 14. Médiakupa Horgász-
versenyen. A 23 benevező csapat tagjai jó fogási eséllyel ülhettek le a sorsoláson 
kihúzott stéghez. Az idén annyit változott a megszokott rendszer, hogy a stégek 
számozását megfordították, így az egyes sorszámmal az öböl legtávolabbi pont-
ján próbálhattak szerencsét a horgászok. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója ugyanúgy, ahogy eddig minden évben, pogá-
csával és frissítővel járta be a horgászhelyeket, és néhány barátságos szót váltott 
a versenyzőkkel. Az eredményhirdetésig jutott idő interjúra is.

Szári Zsolt: kényelmesen tudjuk teljesíte-
ni a balatoni kihelyezéseket a saját ter-
melésből, úgy, hogy gyakorlatilag már 
nem kell máshonnan halat vásárolnunk
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horgász sorsa amiatt, hogy egyre kevésbé 
fér a vízhez. A parti horgászat lehetőségei 
beszűkülnek, és erre nincs ráhatásunk. 
Az északi parton, ahol a nádas benőtte a 
tavat, nem tudunk horgászhelyeket léte-
síteni, és ott sem, ahol az eddig állami 
kézben lévő területet magánkézbe adták. 
Maradt a nyílt víz, ahol van fejlődési lehe-
tőség. Ehhez az szükséges, hogy további 
kikötőket létesítsenek, és a víz csónakkal 
való elérését kellene biztosítani.

• javultak-e a halőrzés feltételei?
– Ezen a területen annyi fejlődés ta-

pasztalható, hogy az orvhalászati tevé-
kenység rohamosan csökken, és lényege-
sen átalakult a formája is. Amíg 15-20 
évvel ezelőtt 200-300 méteres hálóval 
lopták a halat, addig napjainkban – ez a 
tapasztalatunk – 15-20 méteres kis vé-
gekkel próbálják kivenni a halat a nád 
előtt. Nagy figyelmet szentelünk a fogási 

naplók vezetésének, mert ez ad leginkább 
lehetőséget a „tévedésre”. Véleményünk 
szerint a hatósági büntetés mértéke cse-
kély, nem eléggé elrettentő. Ezért mi azt 
mondjuk, hogy aki olyan szabálysértést 
követ el, ami az össz-balatoni érdekek 
ellen hat, azt több évre is eltiltjuk a bala-
toni horgászattól, és nem adunk ki neki 
balatoni engedélyt. Ez elég komoly bünte-
tés egy olyan horgásznak, aki a balatoni 
horgászat szerelmese.

• Minden évben változik a horgász-
rend. január elsejétől már plasztik-
kártyával kell igazolni az engedély 
meglétét, ami – gondolom – önöknek 
is kedvez. Milyen az érdeklődés a 
horgászkártyák kiváltása iránt?

– Minket marginálisan érint a dolog, 
mert kizárólag területi jegy forgalmazásá-
val foglalkozunk, mi nem adunk ki horgá-
szengedélyt. De kapcsolatban állunk a Ba-
latoni Horgászegyesületek Szövetségével, 
a Somogy megyei és a Veszprém megyei 
szövetségekkel, és ők végzik ezt a felada-
tot. Sokan nem tudják, hogy miről is van 
szó. Leginkább azt látják, hogy ez a kár-
tya 2200 forintjukba kerül, és hogy a régi 
horgászigazolványuk helyett a mai mo-
dern kornak megfelelő plasztikkártyát 
kapnak, amely 5 évig érvényes. E kártya 
alapján adják ki a területi engedélyeket is. 
Ami a horgászrend változását illeti, e 
téren minimális változásokat tervezünk. 
Leginkább finomítjuk a rendszabályokat, 
de a horgászok 95 százaléka nem is szem-
besül ezekkel. Olyat említenék, hogy a 
horgász csak a saját szákjában tárolhatja a 
halát, vagyis több horgász nem rakhatja 
össze a zsákmányát. Magyarán, próbáljuk 
bezárni a kiskapukat, annak érdekében, 

hogy a csalásokat még inkább megszün-
tessük.

• Végezetül kanyarodjunk vissza a 
Médiakupa Horgászversenyhez! jö-
vőre lesz a 15. ilyen rendezvényük, 
ami akár jubileuminak is nevezhető. 
Készülnek valamilyen meglepetéssel?

– Az egyik kiemelt rendezvényünk ez 
a verseny, és valóban sokat készülünk rá. 
De ugyanúgy, ahogy egy újságírónak is 
sok munkájába kerül, hogy tisztessége-
sen megírjon egy eseményt, úgy nekünk 
is körültekintően kell eljárnunk. Ezzel a 
versennyel mindenkinek megköszönjük, 
hogy írtak rólunk, és arra kérjük a részt-
vevőket, hogy a jövőben is így tegyenek. 
Örömmel várjuk a csapatokat, és szeret-
nénk színvonalasan vendégül látni a ver-
senyzőket. Lehetne persze még maga-
sabb a színvonal, de mi magunk főzzük 
meg a hal- és vadételeket, vagyis ebben a 
saját kis főzőtudományunk van. Az a ta-
pasztalatunk, hogy a fárasztó verseny 
után mindenkinek jól esik a forró halász-
lé és a vad-, illetve a marhapörkölt. A dí-
jazás terén is könnyű a dolgunk, mert 
nagyon sok díjat maguk a versenyzők 
hoznak. Igaz, így oda kell figyelni arra, 
hogy kinek adjuk át az adott serleget, 
kupát vagy más díjat.

• Köztudott önről, hogy imádja a 
Balatont, és több könyvet, novellát 
is írt már a horgászatról, amelyeket 
élvezet olvasni. jut-e ideje a horgá-
szatra?

– Pontosan egy hete horgásztam utol-
jára. Mostanában nem sok időm jutott a 
hobbimra. Remélem, hogy jövőre válto-
zik a helyzet.

H. Gy.
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V. Balatoni Horgászkonferencia

Beolvasztanák a Balatoni Halászati 
Zrt.-t a Balatoni Halgazdálkodási non-
profit Zrt.-be (BHn), aminek eredmé-
nyeként tisztán saját előállítású halak-
kal lehetne biztosítani a balatoni halte-
lepítéseket, és ki lehetne alakítani egy 
olyan kereskedelmi értékesítési láncot, 
amely minőségi balatoni hallal látja el 
az éttermeket. Erről Bitay Márton föld-
ügyekért felelős államtitkár beszélt ok-
tóber 20-án Siófokon, az V. Balatoni 
Horgászkonferencián. Az államtitkár 
elmondta, hogy a Balatoni Halászati 
Zrt. közel tíz éve már csak tógazdasá-
gok vagyonkezelésével foglalkozik. Az 
összeolvadás leghamarabb jövőre vár-
ható, és fontos kérdés, hogy ennek 
során miként rendezzék a halászati tár-
saság több mint 2 milliárd forintos 
adósságát, amit tulajdonosi kölcsön 
formájában halmozott fel az állammal 
szemben.

Szári Zsolt, a BHn Zrt. vezérigazga-
tója arról számolt be, hogy 2011 óta fo-
lyamatosan nő a társaság árbevétele, és 
az idén először meghaladja az 1 milliárd 
forintot. A nonprofit társaság horgá-
szati ágazatának eredménye már októ-
berben meghaladta a 732 millió forin-
tot. Közölte, hogy a Balatoni Halászati 
Zrt. vagyonkezelésében lévő fonyódi és 
mórichelyi tógazdaságok átvételével 
közel duplájára, mintegy 1200-1300 
hektárra nőne a haltermelő területük, 
ami alkalmassá tenné a társaságot a 
kormány által kitűzött célok teljesíté-
sére. A vezérigazgató beszélt arról, 
hogy a balatoni halat a tiszta víz és a 
táplálék teszi különlegesen ízletessé. A 
tó vízgyűjtőjében lévő lellei és buzsáki 
tógazdaságban mostanra sikerült ha-
sonló körülményeket teremteni, és sze-
rinte ezzel igazi balatoni hal kerülhet a 
vendéglátóhelyek asztalaira. 

(MTI)

Október 28-án a versenyhez szük-
séges messzire belátható nyílt te-
rület okán a Budakeszi mellett 

található Farkashegyi Repülőtér volt a 
helyszíne az I. Magyar Távdobó Orszá-
gos Bajnokságnak, amelyet két kategóri-
ában – pontyozó és feeder – rendezett 
meg a Magyar Országos Horgász Szövet-
ség (MOHOSZ). Maga a távdobó nemze-
ti bajnokság mint versenyforma itt ke-
rült megrendezésre a világon először, és 
a feeder botos távdobást is most először 
rendezték meg Magyarországon hivata-
los versenyként. 

A verseny a fizikai és a technikai spor-
tok egyfajta keveréke, mert a kiemelke-
dő dobási távolsághoz kiváló kondíció, 
sok erő és jó technika, emellett csúcsmi-
nőségű bot, orsó és a kiírás szerint 0,25, 

illetve 0,18 milliméternél vastagabb zsi-
nór szükséges. A bajnokságon lézeres 
méréssel választották ki a három érté-
kelhető dobásból a két legjobbat, ame-
lyek átlaga adta ki az eredményt. Ennek 
alapján a népesebb pontyfogó kategória 
első országos bajnoka Batta László lett 
191,48 méteres átlagtávolsággal, a fee-
der kategória aranyérmét pedig Janko-
vich Krisztián szerezte meg, 185,28 mé-
teres dobási átlaggal. A legnagyobb, a 
200 méteres álomhatárt meghaladó 
dobás (203,05 m) Medgyesi Zsolt nevé-
hez fűződik, akinek ezen az óriási dobá-
son kívül sajnos nem lett érvényes kísér-
lete. A bajnokok felszereléseiről az ér-
deklődők a MOHOSZ honlapján olvas-
hatnak.

MoHoSZ ELnÖKSéGE

Horgászok országos távdobó-bajnoksága
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Sziráki Bence, a MA-HAL ügyvezető 
igazgatója két kolléganőjével, Terna 
Szilviával és Szabó-Széles Ivettel közö-

sen fogadta a látogatókat. A standnál szó-
róanyagokat és receptfüzeteket kaptak az 
érdeklődők, és természetesen a szakmakö-
zi szervezet tevékenységéről is tájékozódni 
lehetett. Az ügyvezető igazgató a megje-
lent haltermelőket is sorra végigjárta, így 
az ÖKO 2000 Vállalkozásét, az Aranyponty 
Zrt.-ét, a Szarvas-Fish Kft.-ét és a Győri 
„Előre” HTSZ-ét. Fontos, hogy a MA-HAL 
tagjai ne csak szűkebb környezetükben, 
hanem országszerte bemutassák a termé-
keiket a gasztronómiai szektorban, és köz-
vetlenül a fogyasztóknak is. Ezáltal a ter-
melő közvetlen kapcsolatot alakíthat ki a 
vásárlókkal, és jobban megismerheti a kis-
kereskedelmi igényeket. A Halbazárban 
nemcsak termékeket vehettek az érdeklő-
dők, hanem kóstoltatás és termékbemuta-
tó is zajlott, mégpedig nagy érdeklődés 
mellett. Miután a tagság részéről is nagy az 
érdeklődés az ilyen jellegű megjelenések 
iránt, ezért a MA-HAL, az Agrármarketing 
Centrummal közösen, a „Kapj rá!” kam-
pány keretében jövőre is tervezi hasonló 
halfogyasztás-ösztönző rendezvényt meg-
szervezését. Csak az ehhez szükséges for-
rás előteremtése kérdéses, mert a szándék 
egyértelműen adott. Ha a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara is felkarolja az ügyet, 
akkor jó esély van a folytatásra, mondta az 
ügyvezető igazgató.

Szabó József, az ÖKO 2000 Vállalkozás 
vezetője, az akasztói sziki ponty „atyja” 
alig győzte a kóstolókat készíteni, pedig 
egy kis csapat szorgoskodott vele a pult 
mögött. Jó volt látni, hogy mindegyik 
halas pult előtt nagy volt a sürgés-forgás. 
Szabó József örömmel konstatálta, hogy a 
bazár megnyílt, nem pedig bezárt, és hogy 
örül a kezdeményezésnek. Szabó József 
másfél évtizede szorgalmazza, hogy legyen 
végre egy budapesti rendezvénye a MA-
HAL-nak és a halas szakmának, mert az a 
tapasztalata, hogy ezek a bemutatkozások 
nagy sikert hoznak. Itt, a Várkert Bazár-
ban is hatalmas volt a tömeg. Mint mond-
ta, jó látni, hogy minden korosztály megje-

lent, és hogy kóstolás után megvásárolták 
a termékeket. Budapesten legalább kétmil-
liós vevőkör érhető el, ami a vidéki rendez-
vényeken, halfőző versenyeken szóba sem 
jöhet. Ezért a fővárosban minden évben 
rendszeresen, ugyanabban az időpontban 
(mondjuk szeptember első dekádjában) 
kóstoltatással egybekötött halvásárt kelle-
ne rendezni, hangsúlyozta a vállalkozás ve-
zetője. A Várkert Bazár kiváló helyszíne le-
hetne a jövőbeni rendezvényeknek is. 
Szabó József végül kijelentette, hogy ha jö-
vőre is lesz ilyen rendezvény, akkor még 
jobban felkészülnek és még több termék-
kel jelennek meg – nem elhagyva idei slá-
gerterméküket, ami a melegen füstölt 

akasztói szikiponty-filé volt, és igen nagy 
sikert aratott. A cégvezető elárulta, hogy 
kaviár előállítására is készülnek, mert tok-
halaik mostanra ivaréretté váltak. Így jövő-
re meg tudnak jelenni Pannon kaviár nevű 
termékükkel is.

Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. el-
nök-vezérigazgatója, a MA-HAL szóvivője 
is örömmel nyugtázta a rendezvény sike-
rét, elvégre sokan kíváncsiak voltak a hal-
termékekre. Fontos, hogy a kóstoltatás 
mellett vásárolták is a termékeket, ami azt 
mutatja, hogy érdemes még a karácsonyi 
vásár előtt megjelenni a fogyasztók előtt a 
minőségi magyar hallal és haltermékekkel. 
A Várkert Bazár jó választásnak bizonyult. 

Elég nagy a tér a cégek bemutatkozásához 
és az installációk elhelyezéséhez. A halba-
zár mellett a kis kézműves vásár is sok em-
bert vonzott a helyszínre. Ami a hal feldol-
gozottsági szintjét illeti, igen változatos vá-
lasztékkal jelentek meg a halas kollégák. Az 
afrikai harcsa, az akasztói sziki ponty, a ré-
timajoriak, a kisbajcsiak széles választéka 
mind megtalálható volt a palettán. A siker 
akkor lesz még nagyobb, ha minél több ter-
melő lesz jelen. 

Lévai Ferenc a MA-HAL szóvivőjeként 
kitért arra a tanulmányra, amely a tógazda-
ságok vízminőségével kapcsolatos kutatás 
eredményeit ismertette. Ez a kutatás bebi-
zonyította, hogy Magyarország legtisztább 
állati terméke, élelmiszere a tógazdasági 
hal. A kutatás során 500 szennyezőanyag 
jelenlétét vizsgálták, és csupán kéttucat-
nyit tudtak kimutatni közülük a vízmin-
tákban. Ezek között is csak 1-2 olyan szer-
maradványt találtak, ami messze a kritikus 
határérték alatt ugyan, de jelen van a hal-
húsban. Ez azt jelzi, hogy az állati termékek 
közül a hal a legtisztább élelmiszer. A mo-
dern világ, a mezőgazdasági termelés ma 

már nem létezhet olyan vegyszerek nélkül, 
amelyek közül a legtöbbnek száz éve még a 
nevét sem ismertük. A tudomány fejlődése, 
eredményei nem nélkülözhetők, hiszen 
ezek nélkül az innovatív eredmények nél-
kül nem tolódott volna ki az emberek élet-
kor határa, és nem volna elegendő és igen 
bőséges választékú élelmiszer sem a polco-
kon. A jólétünk, az egészségünk, a kényel-
münk megteremtése ezeken a vegyszere-
ken, a kemikáliák használatán is múlik. 
Persze, az élelmiszerbiztonság feltételeit 
nemcsak be kell tartani, hanem folyamato-
san fejleszteni is szükséges, mondta vége-
zetül Lévai Ferenc.

(HAjtunGy) 
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Sikerrel zárult a halbazár
Első alkalommal kaptak lehetőséget a bemutatkozásra hazai haltermelők a Ma-
gyar Ízek Őszi Vására rendezvényen, amit a Magyar Ízek Alapítvány kezdemé-
nyezett. A rendező szervezet az Agrármarketing Centrum „Kapj rá!” halfogyasz-
tás-ösztönző kampánya keretében nyitotta meg a Halbazárt november 17-én, a 
budapesti Várkert Bazárban. A rendezvény kiváló alkalom volt a magyar halter-
melők és a budapesti nagyközönség közvetlen találkozására, a halak és a haléte-
lek népszerűsítésére. 

Az akasztói és a rétimajori csapat


