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Jó hangulat, fi nom halételek az országos 
halfőző versenyen

A megnyitó beszédek sorát Dr. Né-
meth István, a MA-HAL elnöke 
kezdte, aki elöljáróban megköszön-

te az RDHSZ vezetésének, hogy ilyen ki-
tűnő helyszínt találtak a jubileumi ren-
dezvénynek. A jó hangulathoz az igazi 
nyári időjárás is hozzájárult, így minden 
adott volt a sikerhez. Az elnök itt köszön-
te meg a MOHOSZ 4,5 millió forintos 
anyagi támogatását, és hangsúlyozta, 
hogy a két szövetség együttműködése 
igen jó.

Dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke 
megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy a hagyományokat tisztelni, az érté-
keket óvni, védeni kell. A magyar halászat 
és haltermelés évszázados tradíciókon 
alapul, a megtermelt és a kifogott hal el-
készítése, fogyasztása úgyszintén. Idén a 
ráckevei Vadkacsa Szabadstrandon már a 
negyvenötödik alkalommal kerül sor erre 
a kiemelt szabadtéri rendezvényre, mely-
nek fő célja a halételek és a halgazdálko-
dás népszerűsítése. Ennek érdekében a lá-
togatók ingyenesen kóstolhatják a ver-
senyzők által készített ételeket. Idén hat-
van csapat nevezett több kategóriában, 

közel 80 féle halétellel, közöttük halter-
melők, horgászok, szakácsok és helybeli-
ek. Ez is mutatja, hogy ez a rendezvény 

nyitott a nagyközönség felé, és számos kí-
sérőprogram is emelte a színvonalát. 

Az alapító-főszervező Magyar Akva-
kultúra és Halászati Szakmaközi Szerve-
zet (MA-HAL) egyik általános célja, hogy 
elősegítse a hazai haltermelés fenntartha-
tóságát, valamint hogy a halgazdálkodási 
tevékenységet végzők szakmájának ked-
vezőbb legyen a társadalmi megítélése. E 
célokkal a Magyar Országos Horgász Szö-
vetség teljes mértékben azonosulni tud, 
ezért is vállalta fel, hogy 2019-től megka-
pott közfeladatai ellátása keretében ki-
emelten támogassa az idei rendezvényt, 
egyetértésben az Agrárminisztériummal. 
Dr. Nagy István miniszter egyben a fő-
védnöki felkérést is elfogadta. Ma mind-
két szervezet a minisztérium stratégiai 
partnere, és emellett egymás tagszerve-

Az időjárás-felelős is a szervezők, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
(RDHSZ), a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) munkatársai mel-
lé állt augusztus 31-én, a 45. Országos Halfőző Verseny megrendezésekor. A 
jubileumi rendezvénynek a ráckevei Vadkacsa Szabadstrand volt a helyszíne, 
és a kánikulai melegben sokan megmártóztak a Kis-Duna kellemes vízében. 
Dr. Nagy István agrárminiszter vállalta a fővédnökséget. A versenyen nem-
csak az ország legjobb halfőzői mérettették meg magukat, hanem teljesült a 
fő cél is, hogy a halételek népszerűsítése érdekében a látogatók ingyen kóstol-
hassák meg a versenyzők remekműveit. Délután három órára szinte valameny-
nyi bogrács kiürült, mivel több mint félezren voltak kíváncsiak a programokra.

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György 
Ez a lapszám az Agrárminisztérium és a MOHOSZ támogatásával készült.

►

A horgászok igényeihez 
igazították a haltermelést

Halászati kerekasztal: a tógazdasági 
haltermelés diverzifi kációja

A ráckeveiek is jól 
főznek

A Fish-Coop Kft. az Agro Aqua Kft.-vel 
együtt van jelen a hazai halpia con, 
mivel Csoma Gábor előbbinek 
ügyvezetője, utóbbinak tulajdonosa. 
Teljes termelésüket a horgászpiac 
veszi meg. 

A Kaposvári Egyetemen nagy érdeklődés 
mellett zajlott le szeptember 13–15. 
között a Kaposvári Állattenyésztési 
Napok. Kovács Melinda rektor a házigazda 
Kaposvári Egyetem nevében köszöntötte 
a vendégeket 

A 45. Országos Halfőző Verseny 
után két héttel ismét Ráckevére 
szólított egy meghívó, mivel 
szeptember 15-én rendezték meg 
a hagyományos Őszi Ászok Fesztivál 
főzőversenyt.
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A megnyitó ünnepség szónokai: Nagy Mihály mesterszakács, Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnö-
ke, Pánczél Károly országgyűlés képviselő, Németh István, a MA-HAL elnöke, Szadai József, 
Ráckeve polgármestere, Molnár Pál, az RDHSZ elnöke, és Pálszabó Mihály mesterszakács
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► zetei, így együtt eddig soha nem látott 
egységben dolgozhatunk a haltermelés és 
a sporthorgászat, hozzájuk kapcsolva 
pedig a hazai halak fogyasztásának nép-
szerűsítésén is. 

„Együttműködésre vagyunk ítélve” –
fogalmazott az elnök. A magyar vizek 
megóvása, az őshonos halak védelme és 
állományaik fejlesztése közös érdek, ami 
a minőségi magyar hal gazdaságilag is 
megerősítendő termelésére támaszkodik, 
és egyáltalán nem zárja ki a teljes népes-
ségnél a halfogyasztás népszerűsítését. E 
területen – a régmúlt hagyományainak is-
meretében – még jócskán van lehetőség 
az előrelépésre. A kor követelményeinek 
megfelelő egészséges táplálkozás feltéte-
leként a magas szintű és minőségi ter-
mék-feldolgozottság vagy a családi kony-
hai feldolgozási technikák egyéni elsajátí-
tása irányába is. 

Engedjék meg, hogy előzetesen is meg-
köszönjem Pálszabó Mihály aranykoszo-
rús mesterszakács közreműködését, a 
társszervező Ráckevei Dunaági Horgász 
Szövetség munkáját, Ráckeve Város Ön-
kormányzatának támogatását és kiemel-
ten a MA-HAL tevékenységét. Építsük 
együtt a jövőt, itt és most, e területen is. 
Legyen szép a mai napunk így együtt! 
Sportszerű versenyzést és felejthetetlen 
gasztronómiai élményeket, mindenkinek 
kellemes kikapcsolódást kívánva, szere-
tettel üdvözlöm Önöket, és sikeres ren-
dezvényt kívánok mindenkinek, zárta 
mondandóját Szűcs Lajos. 

Pánczél Károly, a Pest megyei 11. számú 
választókerület országgyűlési képviselője 
a halászat, és a halak barátjaként szólt a 
megjelentekhez. Mint elmondta, húsz 
éve fogott először horgászbotot, és azóta 
is tanulja a horgászmesterséget. Egy hal-
főző versenyhez jó minőségű hal szüksé-
ges, ám a haltermelők nemcsak termelik a 
halat, hanem a halételek népszerűsítésé-
ben is aktívak. Ezt a marketingtevékeny-
séget siker koronázza, mert ha kis mér-
tékben is, de nő a hazai halfogyasztás, és 
egyre több étteremben kapható jó minő-
ségű magyar hal. Köszönet a munkáju-
kért, és köszönet a MA-HAL-nak is, amely 
sokat tesz azért, hogy a haltermelők ked-
vezőbb gazdasági környezetben végezzék 
a munkájukat, mondta az országgyűlési 
képviselő. A halászlé öt alapanyagából 
kettő hungarikum: lásd a szegedi vagy a 
kalocsai fűszerpaprikát és a makói hagy-
mát, és hungarikum a belőlük készülő 
dunai és a tiszai-körösi halászlé, amelyek 
egyben a magyar gasztrokultúra jeles kép-
viselői. Az országos rendezvényen nem-
csak a halételekre jut figyelem, hanem a 
helyszínt adó Ráckevei-Duna-ágra is, 
amely csodálatos környezet, és az ország 
egyik rekreációs övezetévé kell, hogy vál-
jon. A Kis-Duna-parti településeken kivá-
ló horgászati lehetőségek vannak, emel-
lett a turizmus (kerékpáros, evezős, gya-
logos) fejlesztése is egyre nagyobb hang-
súlyt kap, mivel az épített környezet is 
vonzza a látogatókat, mondta végezetül 
Pánczél Károly.     

Szadai József, Ráckeve polgármestere 
szeretettel köszöntötte Ráckevén, a tor-
nyok és vizek városában a versenyzőket 
és a vendégeket. A polgármester a múltat 
felidézve elmondta, hogy alig egy eszten-
deje kopogtatott be hozzá Sziráki Bence, a 
MA-HAL ügyvezető igazgatója azzal, 
hogy itt, Ráckevén szeretné megrendezni 
a MA-HAL a 45. Országos Halfőző Ver-
senyt. A megállapodás megszületett, és 
azt is magában foglalta, hogy egy-két 
éven belül halászati-horgászati múzeu-
mot alakítanak ki egy patinás, de elhagya-
tott, felújítandó épületben. Tehát Rácke-
vén hamarosan nemcsak horgászni lehet 
majd, hanem azokat a régi halászszerszá-
mokat is meg lehet tekinteni, amelyekkel 
elődeink a halat fogták.

Megkérdeztük Szadai József polgár-
mestert, hogy mit is jelent a városnak a 
rendezvény. Ráckeve halas múltja, 
mondhatni, ősidőkbe nyúlik vissza, hi-
szen a Ráckevei-Duna-ág számos halász-
dinasztiát nevelt fel és tartott el, például 
a Rafás családot. A polgármester hang-
súlyozta, hogy azok a családok, amelyek 
jelenleg is kötődnek a vízhez, a múlt 
örökségét ápolják, legyenek akár halász, 
akár horgászok, akár molnárok. Az ön-
kormányzat is odafigyel e családok le-
származottjaira, tartják velük a kapcso-
latot. Ennek is köszönhető, hogy Rácke-
vén működik az ország egyetlen hajó-
malma. A közösségi médiában gyakran 
láthatunk olyan eredményeket, amelye-
ket az RDHSZ horgászai érnek el a re-
kordfogásokat illetően. Az ő kapcsolata-
ik alapján nagyon sokat tesz a szövetség 
azért, hogy a horgászok megfelelő körül-
mények között töltsék el szabadidejüket.

Szadai József két ciklus óta vezeti a 
város képviselői testületét. Ez alatt több 
közintézmény új köntöst kapott, és sok 
térköves járdát építettek a városban anél-
kül, hogy fákat kellene kivágni, és növel-
ték a parkolási lehetőségeket. A horgász-
szövetséggel közösen 135 millió forintos 
támogatást nyert el a város, amiből kerék-
párút épül, és a szövetség székházát is 
érinti. Ráckeve nemcsak a horgászok pa-
radicsoma, hiszen a városban sok egye-
dülálló nevezetesség van, például a szerb 
templom, a hajómalom és több kulturális 
emlék. A város turisztikai értéke tehát je-
lentősen nőtt, amit a több mint 10 ezer 
lakos is nagyra értékel. Ugyanakkor las-
san kétszer annyi üdülőingatlan-tulajdo-
nos van a városban, mint amekkora a la-
kossága, így jó időben 20 ezren veszik 
igénybe a település infrastruktúráját. A 
városvezetés által végrehajtott fejleszté-
sek az őslakosok és a nyaralótulajdonosok 
kényelmét és biztonságát egyaránt szol-
gálják. A Vadkacsa Szabadstrandot kibő-

Erdős Norbert leköszönt európai parlamenti képviselő (2014–2019) és az EU Halászati 
Bizottságának tagja örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy legyen a tiszai-körösi 
jellegű halászlézsűri tagja. A képviselő a korábbi időszakhoz képest óriási eredménye-
ket ért el az Európai Parlamentben a magyar akvakultúra elismertetésében. A magyar 
érdekeket jelenítette meg a 2020 utáni halászati politikát is meghatározó vitában, és 
javaslatait uniós szinten is elfogadták, előremutatónak tartották. Sajnálatos, hogy az 
uniós parlamenti választásokon Erdős Norbert nem kapott befutó pozíciót, mert a 
magyar halásztársadalomnak soha nem volt annyira jó és erős képviselete uniós szin-
ten, mint Erdős Norbert személyében az elmúlt 5 évben. A megkezdett munkát foly-
tatni kellene, és ehhez szükség volna Erdős Norbertre is.

Az Európai Parlament az Európai Bizottság javaslatának első olvasatát még a vá-
lasztások előtt elfogadta, és ez az európai akvakultúra, a magyar halászati ágazat szá-
mára az utóbbi legsikeresebb 5 évet jelenti. Ahhoz, hogy jogszabállyá váljon a javaslat, 
további két olvasat elfogadására van szükség, aminek a következő másfél évben meg 
kell történnie. Ebben a 18 hónapban olyan érdekképviseletre van szüksége a magyar 
halásztársadalomnak, amely megtartja ezeket a rendkívüli eredményeket. Erdős Nor-
bert azt sem zárta ki, hogy bizonyos területeken tovább lehetne javítani a pozíciókon, 
például a tavi zöldítés kérdésének lényegét jobban ki lehetne fejteni, és jobban meg le-
hetne ismertetni a képviselőkkel. Ugyanis erre van nyitottság, mivel a környezetvé-
delmi ügyekre sokkal nagyobb figyelem irányul a korábbinál. A tavi zöldítést nem kör-
nyezetvédelmi oldalról közelítették meg, pedig a jogcím lényege ez volna. Ugyanis 
tény, hogy a tógazdasági haltermelés több mint gazdasági tevékenység, hiszen maga 
a tó javítja a mikroklímát, tartja fenn a biodiverzitást és valósít meg horgászturiszti-
kai célokat.

A tavi zöldítéssel kapcsolatban Erdős Norbert hangsúlyozta, hogy komoly gátakat 
kellett lebontani ahhoz, hogy a tógazdasági haltermelés más megvilágítást kapjon, és 
ne a tengeri halászat melléküzemágaként kezeljék. Sikerült elérni a szemléletváltást, 
bár az Európai Parlament Halászati Bizottságában nehéz volt elmagyarázni, hogy a 
tógazdasági haltermelés fejlesztése mennyire fontos nemcsak a jelen, hanem már a 
jövő szempontjából is. A magyar halásztársadalom még bízik benne, hogy Erdős Nor-
bert folytatni tudja ezt a munkát.
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vítették egy eddig használaton kívüli te-
rülettel, ahol az Országos Kajak-kenu 
Szövetség segítségével megállóhelyet épí-
tettek ki vízituristák számára. A strand-
büfé épületét szintén felújították, és a 
strandröplabdapályát is bővítették, már 
két pályán lehet meccseket vívni. Arról se 
feledkezzünk meg, hogy a horgászok is 
kiváló körülmények között hódolhatnak 
hobbijuknak.

Dr. Molnár Pál, az RDHSZ elnöke régi 
motoros, hiszen huszonegyedik éve veze-
ti a szövetséget. Ráckeve mindig is fontos 
központja volt a magyar horgásztársada-
lomnak, olyannyira, hogy az országos 
szövetség megalapítását is a ráckeveiek 
kezdeményezték. Az elnök hangsúlyozta, 
hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág a 
magyar horgászmozgalom bölcsője. Itt je-
lent meg az első horgászújság 107 évvel 
ezelőtt, és az itteni vezetés hozta létre a 
Magyar Országos Horgász Szövetséget. 
Az elmúlt több mint egy évszázadban a 
ráckeveiek jelentősem hozzájárultak a 
horgászsport sikeréhez, eredményeihez. 
Az RDHSZ több okból vállalta el az orszá-
gos halfőző verseny megrendezését. Az 
egyik, hogy a szövetség is termel halat, és 
tagja a MA-HAL-nak is. Bizonyos mérté-
kig tehát azonosak a gondok, problémák, 
bár mindig a másik oldalt, a horgászokat 
képviselték, és képviselik ma is. Az 
RDHSZ, mondhatni, köztes szerepet vál-
lalt, mert az elnök szerint a haltermelők-
nek is fontos feladatuk van abban, hogy a 
horgászok jó minőségű hallal telepítsék 
be a természetes vizeket. Erre ma már sok 
szép példát felsorolhatunk, hiszen kiváló 
minőségű magyar hallal (ponttyal, com-
póval, ragadozó halakkal stb.) szolgálják 
ki a horgásztársadalmat. Ebből az együtt-
működésből mindkét félnek előnye szár-
mazik, ezért szívesen vállalták az orszá-
gos esemény megrendezését a barátság és 
az együttműködés jegyében.

A szövetség aktuális helyzetéről és ál-
lapotáról az elnök elmondta, hogy tavaly 
decemberben parázs hangulatú közgyű-
lésen választottak új tisztségviselőket, 
és új ügyvezető igazgató vette át a szö-
vetség operatív irányítását. Mára meg-
szűntek a feszültségek, és a megújult ve-
zetés konszolidált hangulatban végzi a 
dolgát, mégpedig kiválóan. Az összetar-
tozás érzését is erősítve szervezték a 
tisztségviselőknek egy hajókirándulást, 
amelynek során végighajózták a szövet-
ség kezelésében lévő Duna-ágat, és be-
mutatták a folyóvíz jellegzetességeit, a 
szigeteket, a víztest állapotát és a horgá-
szati lehetőségeket. A szövetség anyagi 
helyzete stabil.

A Duna-ág rehabilitációja évtizedek 
óta húzódik. Még 2003-ban indítottak 

egy projektet, amely igazolta, hogy a Du-
na-ág rehabilitációra szorul. Ennek je-
gyében készült egy komoly pályázat, 
amelyet Magyarország meg is nyert, és 
az Európai Unió támogatta. A projekt ke-
retében elnyert csaknem 70 milliárd fo-
rintból négy elemet kívánnak megvalósí-
tani: a szennyvíz eltávolítását a parti 
sávból, újjáépíteni a tassi turbinát, a 
dél-pesti szennyvíztisztító telep szenny-
vizének átvezetését a Nagy-Dunába és 
az iszap eltávolítását. Azóta a helyzet 
csak romlott, mert még a szennyvíznek a 
parti sávból való eltávolítása is csak rész-
ben valósult meg a gerincvezeték meg-
építésével, amire mintegy 4-4,5 ezer 
parti ingatlan tulajdonosa csatlakozott 
rá. De még folyamatban van további 
3-3,5 ezer ingatlan bekötése. Ha ez meg-
történik, akkor a parti sáv szennyvízter-
helése megszűnik, mert ezeknek az in-
gatlanoknak a szennyvize szennyvíztisz-
títóba kerül. 

Viszont egyelőre nem vezették át a 
dél-pesti szennyvíztisztító telep szenny-
vizét átvezetése. A tassi turbina újjáépí-
tése folyamatban van, aminek az a rend-
kívüli haszna, hogy ismét együttműkö-
dik a Kvassay-turbinával és a hozzá tar-
tozó zsiliprendszerrel. Ennek következ-
tében minden időben képes friss vizet 
szolgáltatni a Duna-ágnak. A tassi turbi-
na által termelt energiát szivattyúzásra 
is fel lehet használni. 

Az iszap eltávolítása óriási feladat, hi-
szen mintegy 15 millió köbméter iszap-
ról van szó. A legkényesebb pontok a 
holtágak, ahol az élővilág már alkalmaz-
kodott a rossz állapotokhoz, így olyan 
fauna vette át az uralmat a víztestekben, 
amelyek kiszorították a halakat, így itt a 
horgászok nem tudnak halat fogni. Sok 
horgásznak van ingatlanja holtág part-
ján, és ők az év jelentős részében sikerte-
lenül horgásznak. Ha a szennyvíztisztító 
átvezetése megtörténik, akkor az EU 
külön forrást biztosít az iszapkotrásra.

Az elnök végül elmondta, hogy több 
mint 200 tonna halat telepítenek a Du-
na-ágba évente, amiket 20 ezer saját és 
10 ezer vendéghorgász igyekszik kifog-
ni. Mégpedig sikerrel, mert évente 250 
tonna hal fogását jelzik a fogási naplók. 
Ezt további 40 tonnával lehetne kiegé-
szíteni, mert becslések szerint ennyi 
halat nem írnak be a horgászok. A Du-
na-ágból nagyon sok hal kerül horgászok 
asztalára, ami hozzájárul a halfogyasztás 
növeléséhez. A hal elkészítéséhez tudás-
ra is szükség van, az országos rendezvé-
nyen pedig új tudást, tapasztalatokat és 
recepteket szerezhetnek az emberek, 
mondta végezetül Molnár Pál.

HAJTUN GYÖRGY

Eredmények 

Néhány adat a versenyről: a 60 csapat 
80 halételét négy szakmai zsűri bírálta 
el. Akasztói sziki pontyból 700 kilog-
rammot fogyasztott el a 2500 látogató. 
Az akasztói ÖKO 2000 Vállalkozás biz-
tosította a kiváló minőségű sziki pon-
tyot a versenyzőknek, így minden adott 
volt jobbnál jobb halételek elkészítésé-
hez. A kísérőprogram része volt a „Kapj 
rá!” sátor, a halkolbász-látványtöltés, a 
gyermek horgászverseny, ingyenes 
vízitaxi és citerazenekar. A zsűri elnö-
ke Pálszabó Mihály aranykoszorús mes-
terszakács volt. 
Dunai jellegű halászlé
 I.  Gyuricza Tibor  (Hercegszántó)
 II.  Veszeli István (Pörböly)
 III.   Halkópék (Baja) és Érd és Környéke 

Horgászegyesület (Érd)
Tiszai-körösi jellegű halászlé
 I.  Kolics Imre - Tógazda Zrt. (Sziget-

vár)
 II.  Szabó András - Akasztói Sziki 

Ponty (Akasztó)
 III.  Szarvas Város Barátainak Köre 

(Szarvas) 
Afrikaiharcsa-különlegességek
 I.  Rátkai István (Akasztó)
 II.  Gulyás2 étterem (Pécs)
 III. Göldner Tibor (Baja)
Egyéb halétel
 I.   Vízi Pityu és csapata (Kiskunlachá-

za)
 II.  Hegedüs Zoltán  - NAIK HAKI  

(Szarvas)
  III.  Szegzárdi Mohás Hátú Öreg Har-

csák (Szekszárd)
RDHSZ-különdíj: Rátkai István (Akasztó)
MA-HAL-különdíj: Súlyos Sasok (Felcsút)
Abszolút győztes: Vízi Pityu és csapata 
  (Kiskunlacháza)

Az abszolút győztes, Vízi Pityu, a győztes csa-
pat nevében pedig Feigl István vette át a ván-
dorserleget
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A múlt év minden tógazdaságban ki-
emelkedő eredményekkel zárult. 
Elmondható, hogy minden a tervek 

szerint haladt, a halárak még magasabbak 
lettek, mint az ágazat szereplői remélték. 
A termelési eredmények mind ivadékban, 
mind a nyújtásban, illetve az áruhal-előál-
lításban a vártnál jobban alakultak. 

Csakhogy ősszel már jelentkeztek piaci 
problémák, amelyek később árcsökkenés-
hez vezettek. A haltermelők tavasszal 
szembesültek vele, hogy a jó nyári árból 
sokkal többet kellett volna engedniük, 
mint gondolták. A negatív tendenciát a 
MOHOSZ és a MA-HAL közösen meghir-
detett felvásárlási tranzakció állította 
meg, mert a tógazdaságokban ragadt két- 
és háromnyaras pontyokat megvették a 
horgászszervezetek. Ám ennek van egy 
másik oldala is: nyáron érezhetővé vált, 
hogy a horgászszervezetek már tavasszal 
elköltötték a pénzt, amit egész évre szán-
tak halvásárlásra. Így jóval kevesebb hal 
fogyott idén nyáron, mint szokásos évek-
ben. És még hátravan az őszi telepítési 
időszak, amely továbbra sem ígér jó pia-
cot, jelentette ki Csoma Gábor. 

Nem véletlen, hogy az ügyvezető előre 
gondolkodik, és már a jövő évi terveket ál-
lítja össze. Az állandó vevőivel már a jövő 
évi halvásárlások ütemezését készíti elő. 
Az ágazatban azért sem lesz a tavalyihoz 
hasonló eredmény, mert ivadékból hiány 
lehet. Országszerte nem sikerült úgy a 
szaporítás, ahogy azt várták. Eltérő ered-
mények születtek a termékenységi, a lefe-
jési százalékokban, amit eddig ritkán ta-
pasztaltak. Az amur és a harcsa anyahala-
kat csak két héttel később lehetett lefejni, 
és a pontyszaporítás sem hozta a szokásos 
jó eredményeket. A nagy ivadék-előállító 
gazdaságok is bevásároltak előnevelt iva-
dékból, ezzel bebiztosítva az éves termelé-
si alapot. 

Az ügyvezető, saját bevallása szerint, az 
idén sokkal többet jár ki a tavakhoz kor-
moránt riasztani, mint korábban, mert azt 
tapasztalja – különösen az Agro- Aqua Kft. 
Körösök mellett elhelyezkedő tavainál –, 
hogy igen sok a kormorán, és nagy a hal-
pusztítás. Az ivadékos tavak megvédése 
jóval nagyobb kihívást jelent a tógazdák-
nak, mint a korábbi években, ugyanis 
külön embert kell alkalmazni a madárri-
asztáshoz, a gépi riasztás nem elegendő. 
Márpedig a munkaerőhiány a halászati 
ágazatban is jelentős, s e mellett olyan 
plusz költségterhek jelentkeznek, amit az 
ivadék árában nem lehet érvényesíteni.

Mindemellett az ivadékállomány szé-
pen gyarapszik, annak ellenére, hogy két 
hetet csúszott a kihelyezésük, jelentette ki 
az ügyvezető. A takarmányozással csínján 
kell bánni, elsősorban a szélsőséges időjá-
rás miatt, mert nem biztos, hogy a hal fel-
veszi a takarmányt. Ma már nem lehet a 
hagyományos módszereket alkalmazni, a 
termelési, takarmányozási technológia 
sokkal nagyobb odafigyelést, szakértelmet 
és precizitást igényel, mint régen. A napi 
ellenőrzés elkerülhetetlen. A trágyázásra 
is oda kell figyelni, mert a nagy melegben 

komoly károk keletkezhetnek. A tartás-
technológia-váltás tehát a tógazdaságok-
ban is elengedhetetlen, nemcsak a klíma-
változás miatt, hanem a hatékonyság és a 
versenyképesség növelése okán is. A piaci 
igények kielégítése sem úgy történik, 
ahogy évtizedekkel ezelőtt. Az Agro- Aqua 
Kft. esetében a nyári halászat az összter-
més 45 százalékát viszi el, további 40 szá-
zalékot tavasszal értékesítenek, és csak 15 
százalék marad az őszi piacra. A cégek csak 
a horgászpiacra termelnek, ezért a tavaszi 
és a nyári időszak jelenti a csúcsértékesíté-
si időszakokat. 

Ez újabb kihívást jelent a tógazdáknak. 
Példa erre, hogy az Agro Aqua Kft.-t bízták 
meg 300 mázsa ponty betelepítésével a 
Horgász Egyesületek Csongrád Megyei 
Szövetsége kezelésében lévő vízterülete-
ken, kiemelve a Maty-éri Holt-Tiszát. Ez 
nem okozott volna különösebb problémát, 
de 50 mázsa fogható méretű keszeg meg-
fogása, lehalászása, mozgatása és életben 
tartása szállítás közben nagy szakmai kihí-
vást jelentett a rekkenő melegben. Hozzá 
kell tenni, hogy a cég elhullás nélkül telje-
sítette a feladatot, ami szakmai bravúrnak 
mondható. 

A két tógazdaságban egyébként – meg-
hallva a horgászok kérését – ma már 
keszeg szaporításával is foglalkoznak, 
mégpedig természetes körülmények kö-
zött. A szarvasi tavakban ugyanis kiváló 
természetes ívóhelyek vannak a keszeg 
számára is. Nem véletlen, hogy a 20 hektá-
ros tóból nagy mennyiségben halásztak le 
pontyot, keszeget, szürke harcsát, csukát 
és süllőt is.

Az ügyvezető a Tisza Horgász Egyesü-
let ügyvezető elnöke is, így pontos adatok-
kal szolgálhatott a horgászati tevékeny-
ségről. A horgászegyesület 500 hektáron 
gazdálkodik a MOHOSZ-tól alhaszonbér-
letbe vett területeken. Főként Szolnok 
környéki vizekről van szó (Alcsi-szigeti 
holt Tisza, Millér-csatorna, a Zagyva egy 
szakasza, a szolnok ártéri horgásztó), vagy 
ide tartoznak a Jászsági-csatorna, az 
NKIII-2, a Kakat és a Villogó egyes szaka-
szai is. Az ügyvezető hangsúlyozta: szeret-
nék megmutatni, hogy egy horgászegye-
sület esetében sem árt, ha halászati szak-
ember is segíti az egyesület munkáját.

Elmondható, hogy ma már olyan szép 
horgászeredmények születnek a területe-
ken, amilyenekről korábban nem is álmod-
hattak. A vízterületeket igyekeznek meg-

A Fish-Coop Kft. az Agro Aqua Kft.-vel együtt van jelen a hazai halpia-
con, mivel Csoma Gábor előbbinek ügyvezetője, utóbbinak tulajdonosa. 
A szoros együttműködésnek köszönhetően évről évre csuka, süllő, har-
csa, ponty, keszegfélék és compó egy- és kétnyaras, illetve fogható méretű 
korosztályát kínálják megvételre. Teljes termelésüket a horgászpiac veszi 
meg. Éves szerződésben rögzítik a haleladás mennyiségét, árát, ütemezé-
sét, ami nagyon megkönnyíti a termelés megszervezését. Miután az el-
múlt években beigazolódott, hogy a két cégnél termelt hal kiváló minő-
ségű, az eladó és a vevő közötti bizalom igen erős.

A horgászok igényeihez igazították 
a haltermelést
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Csoma Gábor már a jövő évet tervezi



tisztítani a nem őshonos halfajoktól, pél-
dául olyan horgászversenyt rendeznek, 
amelyen csak a törpeharcsát számítják 
bele az eredményekbe. Profi versenyzők 
indulnak a versenyeken, amelyek célja, 
hogy az összes megfogott tájidegen halat 
eltávolítsák a természetes vizekből. Két-
szákos versenyeket rendeznek, ami azt je-
lenti, hogy külön szákba gyűjtik például a 
törpeharcsát, amit a verseny után elszállí-
tanak. Ez a jövő, fogalmazott Csoma 
Gábor, ugyanis a felszabadult vízterülete-
ket értékes hallal (keszeg, ponty, őshonos 
ragadozó halak) népesítik be. Ezt a mun-
kát a horgászok is meghálálják, mert egyre 
többen „faggatják” a vizet. Ők jó vélemény-
nyel vannak az egyesületről is, ami azt je-
lenti, hogy a korábban eladott 500 éves en-
gedély helyett ennek több mint a három-
szorosát adják el, és a napi jegyekből is 
több ezer elfogy éves szinten.

A horgászegyesületnél nagy gondot for-
dítanak a halőrzésre is. Hat hivatásos 
halőr járja a vízterületeket, és óvják, védik 
a horgászhelyeket. Az ügyvezető örömmel 
mondja, hogy olyan halőri csapatot sike-
rült összeállítaniuk, ami csupa fiatalból 
állnak, akik szeretik és nem utolsó sorban 

ismerik is a vízterületeket. Ők valóban 
gazdálkodnak a területen, és a víz igényei-
hez igazodva végzik munkájukat. Ahhoz, 
hogy a horgászok átlagfogása nőjön, ko-
moly halőri munkára van szükség, hiszen 
a halállományt meg kell védeni. Komoly 
feladat az éves haltelepítési terv maradék-
talan teljesítése, és a Tisza Horgászegyesü-
let minden évben túlteljesíti. 

A MOHOSZ sok segítséget adott és ad 
az egyesületeknek ahhoz, hogy a halőrzési 
tevékenységet magas színvonalon végez-
zék. A halőri ruhától a gépjárműveken ke-
resztül az éjjellátó kameráig minden fel-
szerelést megkaptak. Olyan technikai fej-
lesztés zajlott az elmúlt években, amit ko-
rábban nem tudtak megtenni a vízhaszno-
sítók. Az ügyvezető hozzátette, hogy már 
drónos megfigyelést is bevetnek a rapsicok 
ellen.

Fejlesztések a tógazdaságokban is van-
nak. Igaz, a MAHOP-pályázatuk lassan ért 
célba, de 2 év után zöld utat kaptak az esz-
közök beszerzéséhez. Lépésről lépésre ha-
ladnak. Az iskolaföldi halastavaknál olyan 
termelési technológiákat szeretnének 
használni, amelyek hosszú távon is hasz-
nálhatóak. 

A NAIK-HAKI-val közös kísérletek és 
tudományos fejlesztések során plankton-
vizsgálatokat és teljesítményvizsgálatokat 
végeztek, és a kutatóintézet más projektje-
ihez is kapcsolódnak.

Nagy kihívások előtt áll a halászati ága-
zat a halegészségügy területén, jelentette ki 
az ügyvezető. Az idén a ponty poxvírusfer-
tőzése jelent nagy gondot. A poxvírus a 
koi-herpeszvírus álomkórja, ami nemcsak a 
természetes vizekben jelenik meg, hanem 
már tógazdaságokban is elterjedhet. A be-
tegségre nem terjed ki a bejelentési kötele-
zettség, ezért még nincsenek pontos ada-
tok arról, hogy valóban megjelent-e a poxví-
rus tógazdaságokban. Az ügyvezető hang-
súlyozta, hogy tógazdaságukba csak igen 
ritkán és igen kevés idegen halat engednek 
be, pontosan ilyen állategészségügyi gon-
dok miatt. Csak onnan vesznek halat vagy 
ivadékot, ahol a halak egészsége rendben 
van. Az is szerencse, hogy olyan tógazdasá-
gokkal vannak körbevéve, amelyek gazdái 
szintén hasonlóan gondolkoznak. Más he-
lyeken komoly problémát okozott a halke-
reskedelemmel behozott betegség, de ezen 
a vidéken szerencsére ez nem jellemző. 

HAJTUNGY 
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„Vízparti természeti környezet fenn-
tartását támogató technikai eszkö-
zök beszerzése és használata I.” Pá-
lyázati kódszám: HETTA-I/1/2019. 
Jóváhagyva: 2019. 09. 20. Pályázati 
határidő: 2019. 10. 10.

A Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) elnöksége, valamint Orszá-
gos Horgászszervezeti Szolgáltató Köz-
pontja (OHSZK) jelen felhívással a Hal-
gazdálkodást Támogató Eszközbeszerzési 
Alap támogatási jogcím keretében nagy 
teljesítményű mulcsozó kistraktor, mul-
csozó gazvágó gép, nagy teljesítményű 
benzinmotoros fűkasza, benzinmotoros 
magassági ágvágó, benzinmotoros ágap-
rító és nagy teljesítményű benzinmotoros 
láncfűrész (továbbiakban: eszközök) be-
szerzésének, és használatának 2019. évi 
kiírású támogatását hirdeti meg, melynek 
fedezetét a MOHOSZ, illetve az Állami 
halgazdálkodási feladatok támogatása el-
nevezésű fejezeti kezelésű Agrárminisz-
tériumi (AM) előirányzat biztosítja.

A vissza nem térítendő támogatás ke-
retösszege 105 millió forint, amelyből az 
AM támogatási összeg 56 millió forint. 
Egyszerűsített pályázatot adhatnak be a 
MOHOSZ azon halgazdálkodási haszno-

sító (vízkezelő) tagszervezetei és tagszer-
vezeti egyesületei, valamint a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Ti-
sza-tavi Sporthorgász, Halászati, Termé-
szetvédelmi és Környezetvédelmi Köz-
hasznú Nonprofit Kft. mint a MOHOSZ 
horgásztatást, horgászati célú halgazdál-
kodást fő tevékenységként folytató speci-
ális jogállású tagjai, melyek tagi jogviszo-
nyuk alapján 2017. 09. 20-ától az orszá-
gos, illetve a területi horgászszövetségi 
rendszerbe tartoznak. A pályázható tá-
mogatás mértékét, egyes fogalommegha-
tározásokat, valamint a kapcsolattartást 
a pályázati kiírás részletesen tartalmazza.

„Vízminőség javítását támogató 
technikai eszközök beszerzése és 
használata I.” Pályázati kódszám: 
HETTA-I/2/2019. Jóváhagyva 2019. 
09. 20. Pályázati határidő: 2019. 10. 
10.

A MOHOSZ és az OHSZK jelen felhí-
vással a Halgazdálkodást Támogató Esz-
közbeszerzési Alap támogatási jogcím ke-
retében levegőztető, benzinmotoros agg-
regátor, közepes teljesítményű robbanó-
motoros szivattyú beszerzésének és hasz-
nálatának 2019. évi kiírású támogatását 

hirdeti meg, melynek fedezetét a MO-
HOSZ illetve az „Állami halgazdálkodási 
feladatok támogatása” elnevezésű fejezeti 
kezelésű Agrárminisztériumi előirányzat 
biztosítja.

A támogatás tervezett keretösszege 59 
millió forint, amelyből az AM támogatási 
összeg 42 millió forint. Egyszerűsített pá-
lyázatot adhatnak be a MOHOSZ azon 
halgazdálkodási hasznosító (vízkezelő) 
tagszervezetei és tagszervezeti egyesüle-
tei, valamint a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthor-
gász, Halászati, Természetvédelmi és 
Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit 
Kft. mint a MOHOSZ horgásztatást, hor-
gászati célú halgazdálkodást fő tevékeny-
ségként folytató speciális jogállású tagjai, 
melyek tagi jogviszonyuk alapján 2017. 
09. 20-ától az országos, illetve a területi 
horgászszövetségi rendszerbe tartoznak. 
A pályázható támogatás mértékét, egyes 
fogalommeghatározásokat, valamint a 
kapcsolattartást a pályázati kiírás részle-
tesen tartalmazza.

Az aktuális pályázati kiírások, az adat-
lapok és a kötelező mellékletek, valamint 
a nyertesek jegyzéke a MOHOSZ weblap-
ján folyamatosan elérhető.

A Magyar Országos Horgász Szövetség 2019. évi 
pályázati kiírásai



Kovács Melinda rektor a házigazda 
Kaposvári Egyetem nevében kö-
szöntötte a vendégeket a megnyi-

tó ünnepségen. Mint fogalmazott, a 
KÁN nemcsak a Dunántúlon, hanem or-
szágosan is egyedülálló rendezvény, 
amely az állattenyésztés teljes vertiku-
mát felvonultatja. Hozzátette, hogy a ki-
állítás jó alkalom a szektor különböző 
képviselői számára, hogy az ágazat aktu-
ális kihívásait megvitassák. A rektor 
nem tévedett, mert teltházas szakmai 
programokat hozott az idei Ka-
posvári Állattenyésztési Napok, 
a hét konferencia több mint 
1700 szakembert vonzott. A 
rendezvényeken olyan problé-
mák megoldási lehetőségeiről 
tanácskoztak, mint a gyógy-
szermentes állati termékek elő-
állítása érdekében kifejleszten-
dő takarmányozási stratégiák, 
a sertéstartás jelenlegi állate-
gészségügyi kihívásai, az auto-
matizált technológiákkal járó 
kihívások a tejtermelésben, a 
tógazdasági haltermelés diver-
zifikációja és a kiskérődző-ága-
zat kilátásai. Immár hagyomá-
nyosan a KÁN volt a helyszíne 
az Országos Agrár-felsőoktatá-
si Intézmények Gazdászverse-
nye döntőjének. Idén első alka-
lommal rendeztek Országos 
Agrár startup Ötletversenyt, amelynek 
célja fiatalok innovatív ötleteinek felka-
rolása.

A Kaposvári Egyetem Akvakultúra és 
Halgazdálkodási Tanszéke immár har-
madik alkalommal rendezett halászati 
kerekasztal-beszélgetést a Kaposvári Ál-
lattenyésztési Napok keretében. Szinte 
már hagyománynak tekinthető, hogy a 
jelenlévőket Horn Péter akadémikus (Ka-
posvári Egyetem) köszöntötte, aki az 
ágazat szerepét és eredményeit méltatva 
nyitotta meg az eseményt. Az idei kere-

kasztal-beszélgetés témája a tógazdasági 
haltermelés diverzifikációja volt, ami lét-
fontosságú kérdés a hazai halászati ága-
zat stabilitása és jövedelemtermelő ké-
pességének fokozása érdekében. 

Öt gondolatébresztő előadást hallgat-
hattak meg a jelenlévők a témában. A nyi-
tóelőadásban Kucska Balázs (Kaposvári 
Egyetem) elmondta, hogy a diverzifikáció 
több szinten is értelmezhető: lehet a ter-
mékek, a halfajok, a technológia, valamint 
a tevékenységi körök bővítése is. Ez utób-

biról Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta, hogy cégük mot-
tója a több lábon állás. A kezdetektől 
fogva nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
a halászat mellett egyéb jövedelemterme-
lő tevékenységeket végezzenek, amelyek a 
megtermelt halra és a halgazdálkodás kö-
vetkeztében létrejött természeti értékek 
bemutatásán alapulnak. A turisztikai szol-
gáltatásaik a legsikeresebbek, beleértve a 
horgászcentrum, a panzió és a vendéghá-
zak, valamint az étterem üzemeltetését. 
Utóbbiban a halon kívül egyre több hely-

ben termelt alapanyagot használnak. 
Előadásában a vezérigazgató megemlítet-
te, hogy a sikeres üzemeltetés szempont-
jából fontos a folyamatos fejlesztése és az 
újdonságok bevezetése (pl. a 20 ezer lite-
res mobil óriásakvárium) és a kevésbé ren-
tábilis tevékenységek újragondolása (pl. 
wellness központ). 

A kerekasztal-beszélgetés további ré-
szében elsősorban új halfajok és techno-
lógiák alkalmazásáról esett szó. Az előál-
lított halfajok tekintetében a hazai hal-
termelés – az európai haltermeléshez ha-
sonlóan – kevésbé diverzifikált, mint a 
világ haltermelésének döntő hányadát 
adó ázsiai akvakultúra. Míg az európai 
haltenyésztés döntően lazaccentrikus, 
addig a hazai termelés gerincét a ponty 
adja. Ez önmagában is sok kockázatot 
rejt. Egy új betegség feltűnése, a klíma-
változás miatti szélsőséges időjárási je-
lenségek, vagy akár a fogyasztói prefe-

renciák változása az egy-két halfajra ala-
pozott halásztati ágazatban nagyobb 
veszteséget okozhat, mint diverzifikált, 
több fajra és technológiára alapozott ter-
melési szerkezet esetén. Ebből a szem-
pontból örvendetes, hogy a ponty mel-
lett – melynek jelenleg 62 százalék az 
aránya – egyre nagyobb szeletet hasít ki 
az afrikai harcsa – a hazánkban előállí-
tott hal 17 százaléka –, és a mennyisége 
évről évre nő. Azonban fontos megvizs-
gálni további halfajok arányának növelési 
lehetéségeit is. 
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Kaposvári Állattenyésztési Napok

Halászati kerekasztal: a tógazdasági 
haltermelés diverzifi kációja

A Kaposvári Egyetemen nagy érdeklődés mellett zajlott le szeptember 13–
15. között a Kaposvári Állattenyésztési Napok. Az ünnepélyes megnyitón 
Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtit-
kára arról beszélt, hogy a Kaposvári Egyetem által szervezett kiállítá-
son mindig a magyar állattenyésztés krémje képviselteti magát. Kiemelte, 
hogy az agrártárca a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 160 
milliárd forinttal támogatta a hazai állattenyésztést.

Nagy érdeklődés kísérte Kucska Balázs megnyitó előadását
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Kovács Gyula, a NAIK-HAKI kutatója 
az egyik legértékesebb, de legnehezeb-
ben tenyészthető hazai halfajról, a süllő-
ről és két egyéb sügérféle intenzív neve-
lésének fejlesztéséről beszélt előadásá-
ban. Az utóbbi években a HAKI kutatói 
– az európai trendeknek megfelelően – 
sok energiát fordítottak a süllő szaporí-
tásának és intenzív nevelésének tovább-
fejlesztésére, és szép sikereket értek el. A 
süllő mesterséges szaporítása akár sza-
porodási szezonon kívül megoldható. A 
lárva medencés nevelése továbbra is bo-
nyolult, és nagy élőmunka-igényű folya-
mat, így nem várható hogy az előnevelt 
„tápos” süllő ára 1 euró alá megy, amit a 
témához hozzászóló ifj. Horváth Zoltán 
(H&H Carpio) is megerősített. Ez sajnos 
egyelőre még gátolja a halfaj nagyobb 
arányú elterjedését. Örvendetes fejle-
mény, hogy az F1 generációban az inten-
zíven nevelt halak ivadékai jobban telje-
sítnek vad társaiknál, vagyis a tenyésztői 
munka első lépései sikeresek bizonyul-
tak. A süllő szép eredményeket produkál 
kombinált rendszerekben is, például tavi 
medencében, így elképzelhető, hogy a jö-
vőben nemcsak hagyományos polikultú-
rás szerkezetben, hanem a nagyobb ha-
tékonyságú intenzív nevelésben is teret 
hódít. Az előadó beszámolt a hibrid csí-
kos sügér és a feketesügér tavi medencés 
nevelésének tapasztalatairól is. Előbbi 
igen jó növekedési erélye miatt, utóbbi 
egyszerű tenyészthetősége miatt per-
spektivikus halfaj. 

A negyedik előadás a szürkeharcsa te-
nyésztésének kutatási és gyakorlati ered-
ményeiről szólt. Havasi Máté, a Pannon 
Egyetem kutatója a GOODFISH projekt 
keretében genetikai módszerekkel támo-
gatott szelekciós munkáról számolt be, 
melynek célja egy robusztus, jól növeke-
dő fajta kialakítása. Ennek érdekében az 
első évben különböző élőhelyekről szár-
mazó harcsák pánmiktikus keresztezé-
sét végezték el. A legjobban növő ivadé-
kokat markerek segítségével identifikál-
ták, és a második évben már ezek alapján 
végeztek célzott keresztezéseket. A je-
lenleg is futó növekedési tesztek alapján 
az eredmények biztatóak. Demeter Krisz-
tián, a Bonafarm-csoport halászati ága-
zatvezetője az intenzív tavi szürkehar-
csa-nevelés tapasztalatairól számolt be. 
Dalmandon közel egy évtizede végeznek 
monokultúrás tavi harcsanevelést, fóliás 
teleltető tavakban. A lárvanevelés ha-
gyományos módon történik, zooplank-
tonra alapozva. Az előnevelést követően 
tavi körülmények között szoktatják őket 
tápra és előállítják elő az egynyaras hala-
kat. Az anyagcseretermékeket folyama-
tos, kismértékű vízátfolyással távolítják 

el, ami a nevelés szempontjából nem el-
hanyagolható mennyiségű természetes 
táplálékot is biztosít. A nevelés haté-
konyságát alapvetően befolyásolja a 
megfelelő telepítési sűrűség, a preventív 
formalinos kezelés, illetve a hőmérsék-
let. 

Az ötödik előadás a horgászati szem-
pontból érdekes balin és kősüllő nevelé-
séről szólt. Fodor Ferenc (Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.) azt mondta 
a balin szaporításának fejlesztéséről, 
hogy a természetes élőhelyükről befo-
gott ívó halak termékenyülési mutatói 
gyakran nem voltak megfelelőek, ezért 
indokoltnak tartották egy tavi anyaállo-
mány kialakítását. A keszegfélék közé 
tartozó balin nevelése egyszerűnek 
mondható, nagyobb hozzáértést a lárva- 
és az ivadéknevelés igényel. Bikultúrá-
ban compóval vagy ponttyal hatékonyan 
együtt nevelhető, és kétnyaras korban 
célszerű értékesíteni. 

A kősüllőt tavi körülmények között 
ívatják és nevelik elő, onnan helyezik ki, 
vagy a későbbek során, medencés rend-
szerekben táppal is továbbnevelhetők. Az 
előadó ezen új halfajok tavi termelésbe 
való bevonását javasolta, de – mint mond-
ta – célszerű előzetes igényfelmérést vé-
gezni a helyi horgászszervezeteknél.

Az előadásokban elhangzott kutatá-
sokat a „Fogyasztói igényekhez igazodó, 
gazdaságilag jelentős haszonhalaink 
(harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrá-
sainak és tenyésztéstechnológiájának in-
novatív fejlesztése” (GINOP-2.3.2.-15-
2016-00025), valamint a balatoni horgá-
szati célú halgazdálkodás fenntartható-
vá tételének megalapozása a halfauna re-
konstrukciója és a táplálékbázis haszno-
sulásának vizsgálatával alap- és alkalma-
zott kutatási módszerekkel” (GINOP-
2.3.2-15-2016-00004) pályázatok támo-
gatták.

KUCSKA BALÁZS

Németh István, a MA-HAL elnöke zárógondolatként elmondta, hogy a magyar halásza-
ti ágazat sokkal eredményesebbé vált az érdekérvényesítésben, amióta a két szövet-
ség egyesült, és megalakult a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. 
Sikerült elérni, hogy a vízkészlethasználati járulékot hektáronként 20 ezer köbméte-
rig térítésmentesen kapja az ágazat. A vízszolgáltatási díjakat átvállalta az állam a 
haltermelőktől, illetve 27-ről 5 százalékra csökkent az áfája. Ezek csupán a legfonto-
sabb eredmények, amihez azt is hozzá kell tenni, hogy szorossá vált az együttműkö-
dés MOHOSZ-szal.

De vannak gyenge pontok is az ágazatban, 
jelentette ki az elnök. Akadozva, nehézkesen 
működik a Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program (MAHOP), és a MA–HAL már több-
ször kezdeményezte az irányító hatóságnál a 
program felgyorsítását, az elbírálási határidő 
lerövidítését. A program megvalósítása 2 éves 
csúszásban van, aminek egyik oka, hogy az 
építőipar óriási munkaerőhiánya miatt a be-
ruházási és fejlesztési árak teljesen elszálltak. 
Ennek következtében a támogatás intenzitása 
50 százalékról 25-30 százalékra csökkent, 
amit a beruházók már nem tudnak kiegészíte-
ni vagy kompenzálni. Az elnök bízik benne, 
hogy az EU 2020-ban kezdődő támogatási cik-
lusában megváltozik a helyzet, mert eredmé-
nyes lobbimunka folyt Brüsszelben Erdős Nor-
bert leköszönt európai parlamenti képviselő-
nek köszönhetően, aki az EP Halászati Bizott-

ságának volt tagja. Neki köszönhető, hogy megváltozott az alap neve, és hogy az ak-
vakultúra szó bekerült az elnevezésbe, valamint hogy az Európai Halászati és Akva-
kultúra Alapban 60 százalékra nő a támogatottsági szint.

A konferencián elhangzottakkal kapcsolatban Németh István elmondta, hogy a 
pontytermelés diverzifikációja legalább 10 évvel ezelőtt megkezdődött. Ma már lát-
szik az európai piacokon, hogy a lazac folyamatosan kiszorítja a pontyot a hazai pia-
cokról is. Hatékonyabb marketingmunkára volna szükség ahhoz, hogy a hazai terme-
lésű halak, köztük a ponty fogyasztása növekedjen, ezért közös erővel kell folytatni a 
marketingtevékenységet. A piac alakulásáról elmondható, hogy az idén jó termés lesz 
a tógazdaságokban, ezért a ponty ára nem fog emelkedni, sőt, kedvezőtlenek az érté-
kesítési kilátások. A lengyel haltermelés megerősödött, azonkívül jó a pontytermés a 
cseheknél, és a románok és a horvátok is egyre több ponttyal jelennek meg a piacon. 
Így a magyar exportlehetőségek beszűkülnek. A konferencia témaválasztása az aktu-
ális helyzethez igazodott, mert a tógazdasági haltermelés diverzifikációja alapvető 
kérdés a hazai halászati ágazat stabilitása és jövedelemtermelő képessége fokozásá-
nak szempontjából. A süllő, a csuka és a harcsa arányának növelése továbbra is java-
solt a polikultúrákban. Ezek az exportképes ragadozó halak volumene ugyan nem túl 
nagy, de az árbevételben jelentős szerepük van.



Az Őszi Ászok Fesztivál a helyi kul-
túrértékeket köti egy csokorba, ame-
lyeket szeretnénk, ha az új évezred 

számára is környezetünk megőrizne. A 
fesztivál elsősorban a környék gasztronó-
miáját mutatja be. Megtalálható itt halász-
léfőzés, borvásár, vadétel-bemutató, hor-
gászverseny, színpadi bemutatók, kézmű-
vesség, kirakodóvásár, kisállat-bemutató. A 
fesztiválon halászlé és egyéb halételek főző-
versenyét is megrendezték a Duna-parti sé-
tányon.

Az idei megnyitót Szabó 
Gertrúd, a ráckevei Ács Ká-
roly Művelődési Központ 
igazgatója tartotta, aki miu-
tán megköszönte a szerve-
zők munkáját, ismertette a 
napi programot. Már kora 
reggel, 7 órakor megkezdő-
dött a Duna Relax Wellness 
Kupa Horgászverseny, 
amelynek eredményét dél-
ben hirdették ki. A halászlé 
és egyéb halételek főzőver-
senye, valamint a házi készí-
tésű sütemények versenye 9 
órakor kezdődött, és dél-
után 3 órára született meg a 
zsűri eredménye. A Makádi 
és a Ráckevei Vadásztársa-
ság trófea- és ételbemutató-
jával párhuzamosan zajlott a 
Keve Serege íjászbemutató. 

A délelőtti programban szerepelt A 
három kívánság, az egri Babszem Jankó 
Gyermekszínház előadása, valamint a Pan-
non Vitézlő Oskola bemutatója. A színpa-
don kívül zajlott az Állati jó bemutató – 
Madarász Show és a Zabászok versenye. 
Színpadi bemutatóval kötötte le a figyelmet 
a Tököli Art Fitness SE, a Csiribiri Mazso-
rett Csoport, a Phesziraz Rúdtánc, a Nip-
pon Zengo és Gymstick Szabó Timivel és a 
Tököli Szárny-Nyitogató AMI (Mihó Diána) 

tanítványai. Fellépett a Kéve, Bokréta, 
Rőzse néptáncegyüttes és a Bara zenekar, a 
Road Runner Blues Band, végül Méri Jenő 
és zenekara zárta a programot. Egész nap 
borkóstolás, borvásár, népművészeti kira-
kodóvásár, ugrálóvár, kisállat-bemutató, 
kézműves-foglalkozások szórakoztatták a 
közönséget.

Dr. Molnár Pál, az RDHSZ elnöke is kö-
szöntötte a fesztivál résztvevőit. Ő azt 
hangsúlyozta, hogy a szövetségnek szív-

ügye ez a rendezvény, és évek óta támogat-
ják azzal, hogy ráckevei pikkelyes pontyot 
biztosítanak a főzőverseny résztvevőinek. 
Ráckeve életében is jelentős esemény a ren-
dezvény, hiszen családok, csapatok, közös-
ségek gyűlnek össze a közös megmérette-
tésre. Udvari Zsolt, az RDHSZ ügyvezető 
igazgatója annyival egészítette ki az előtte 
felszólalókat, hogy a városon és az RDHSZ-
en kívül az Agrárminisztérium is támogatta 
a fesztivál megszervezését.

Dr. Molnár Pált ezúttal is megkérdeztük 
arról, hogy milyen helyzetben van a szövet-
ség. Elmondta, hogy a szövetség pénzügyi 
helyzete stabil, és a haltermelés is eredmé-
nyes, mert a halgazdálkodási terv szerinti 
kötelező telepítéseken túl – ami 185 ezer 
kilogramm, ők pedig minden évben megha-
ladják a 200 ezer kilogrammot – piaci el-
adásra is maradt kétnyaras ráckevei pikke-
lyes ponty. 

Termelési rendszerüket ragadozó halak 
szaporítására is alkalmassá tették, így a 
harcsa-, a csuka- és a fogassüllő- szaporítás 
mértéke megnőtt. Régi vágyuk, hogy 
aranykárászt és compót is előállítsanak. 
Úgy tűnik, hogy ezeket az őshonos halfajo-
kat is sikerrel szaporítják, úgyhogy növelik 
a termelésüket. Ugyanakkor a Duna-ág ál-
lapotáról el kell mondani, hogy az idén je-
lentősen nőtt az elhullott halak mennyisé-
ge. A korábbi években nem haladta meg a 7 
tonnát, de idén 16 tonna haltetem elszállí-
tását kellett megoldaniuk. Ez pedig sok 
pénzbe kerül, hiszen az ATEV-hez való be-
szállítás költségét és a tetemek összegyűj-
tését is a szövetség fizeti. A halpusztulás 
egyértelműen a vízminőség romlásának, a 
poxvírus megjelenésének tudható be. A rá-
ckevei pikkelyes ponty egészségi állapota 
kiváló, nagy ellenálló képességű sporthal 
lévén, amit az is igazol, hogy Lengyelor-
szágban – amikor ott a koi- herpeszvírus tó-
gazdaságokat tett tönkre – egyedül az 
innen kivitt ráckevei pikkelyes pontyok 
élték túl a fertőzést.

A haltelepítési eredmények az idei évben 
is igen jók. Halgazdálkodási tervüket 
időarányosan már teljesítették, sőt, idén 
nagytestű pontyokat és ragadozókat is tele-
pítettek, ami újítás a korábbi telepítési szer-
kezethez képest. A szövetség évek óta nagy 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy 
saját termelésű halat telepíthessenek. Ez a 
tevékenységük annyira sikeres, hogy raga-
dozó halak termelésére is áttértek, mivel a 
horgászok kedvet kaptak ragadozó halak 
fogásához is. A pontyon kívül fogas süllőt, 
harcsát és csukát telepítenek. Jó hír, hogy a 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
gondoskodik a Duna- ág megfelelő vízszint-
jéről, így a szennyezettsége csökken. 
Ugyancsak jó hír, hogy az idén a szövetség 
felügyeletébe, illetve kezelésébe került a 
makádi Ezüstpart és a tassi Rózsa-szigeti 
horgásztanya, és mindkét létesítmény kivá-
lóan üzemel, a horgászok igényeinek meg-
felelően. Az RDHSZ változatlanul a Magyar 
Országos Horgász Szövetség zászlóshajója, 
mondta végezetül Molnár Pál.

H. GY.  
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A ráckeveiek is jól főznek
A 45. Országos Halfőző Verseny után két héttel ismét Ráckevére szólított 
egy meghívó, mivel szeptember 15-én rendezték meg a hagyományos Őszi 
Ászok Fesztivál főzőversenyt. A rendezvény a kezdetek óta a Ráckevei-
Duna-ági Horgász Szövetség (RDHSZ) vezetésének szívügye, mivel nem-
csak a horgászverseny helyszínét biztosítják, hanem a bográcsokba kerü-
lő halakat is. Az pedig köztudott, hogy a ráckevei pikkelyes ponty kiváló 
ízű és minőségű hal. Így a zsűrinek – melynek örökös vezetője Dr. Simon 
Tamás rendőr dandártábornok, a Szabadtűzi Lovagrend vezetője, tagjai 
pedig az RDHSZ vezetői, Dr. Molnár Pál elnök és Udvari Zsolt ügyvezető 
igazgató – nehéz dolga volt a legjobb kiválasztásában a sok jó étel közül.

Szabó Gertrúd, Molnár Pál és Udvari Zsolt nyitotta meg 
a fesztivált


