
Az elsô napirend keretében dr. Orosz Sán-
dor ügyvezetô elnök az ágazat és az érdek-
képviselet ez évi lehetôségeirôl tájékoztat-
ta a küldötteket. Az elnök csokorba szedte
az elmúlt év utolsó negyedében zajlott ese-
ményeket. Szólt arról, hogy az idei
XXXIV. Országos Halfôzô Versenyt Szar-
vason rendezi a Szarvas-Fish Kft., valamint
a tatai Öreg tavi nagy halászatról, amely az
idén – várhatóan – kétnapos rendezvénnyé
bôvül. A Tatai Mezôgazdasági Rt. vezér-
igazgatója, Major Dezsô tervei szerint az

egyik napon halas konferenciára hívja
össze a szakma képviselôit, míg a második
napon a megszokott események zajlanak.
Ugyancsak szóba került az agronómusi ér-
tekezlet, amelyet az idén korábban, szep-
tember elején kíván az ügyvezetés megtar-
tani. Az elnök beszámolt arról, hogy az
ügyvezetôség havonta rendszeresen
összeül, s a tagozatok is aktívan veszik ki
szerepüket a szövetségi munkából.
Legutóbb az intenzív termelôk tagozata
ülésezett Szarvason (lásd beszámolónkat

Decemberi lapszámunkban „Mit hoz a
jövô?” címmel átmeneti idôre elköszön-
tünk az olvasóktól, mondván, hogy ja-
nuár elsejétôl csak elektronikus formá-
ban jelennek meg a Halászati Lapok ha-
vi számai. Az ügyvezetôség, a felügyelô
bizottság és a küldöttgyûlés is olyan dön-
tést hozott, hogy továbbra is meg kell
tartani a lap nyomtatott formáját, s egy-
ben felhatalmazták Dr. Orosz Sándor ügy-
vezetô elnököt, hogy tárgyaljon a Ma-
gyar Mezôgazdaság Kft. kiadóval az ol-
csóbb megjelenési formáról.

A tárgyalás végeredményeként öröm-
mel közöljük, hogy a Halászati Lapok ja-
nuárban már nem a Magyar Mezôgazda-
ság önálló mellékleteként, hanem a lap
szerves részeként jelenik meg. Épp úgy,
mint más – a Halászati Lapokhoz hason-
ló, mint például Erdészet és Faipar vagy
Vetômag – szakmai kiadvány. Mindez
annyit jelent, hogy a lap kiadása válik ol-
csóbbá, ugyanakkor nem változik sem a

szerkesztési koncepció, sem az olvasókö-
zönség. A szövetség tagságán kívül, az
eddigiekhez hasonlóan, továbbra is hírt
kapnak a Magyar Mezôgazdaság olvasói
a magyar halászság és az érdekképviselet
tevékenységérôl. S mindezen felül a szö-
vetség tagsága automatikusan elôfizetô-
jévé vált a Magyar Mezôgazdaság címû
hetilapnak, így a kölcsönös tájékozódás
is megoldott, hiszen a hetilap minden
számát – nem csak a minden hónap má-
sodik hetében a Halászati Lapokat is tar-
talmazó példányt – kézhez kapja az olva-
só.

Annyit érdemes még elmondani,
hogy az ügyvezetôség és a felügyelô bi-
zottság felhívja a tagság figyelmét arra,
hogy a Halászati Lapok megjelenését
hirdetések megrendelésével, megjelen-
tetésével elôsegíthetik, ezzel is enyhítve
a szövetség anyagi terhein. A megújuló
honlapon a Halászati Lapok aktuális pél-
dányai letölthetôk.

lapunk 3. oldalán), ahol a tagság eldöntöt-
te, hogy foglalkoznak egy termelôi csoport
megalakításával.

Az uniós csatlakozás óta a támogatási
ügyek nem zárulnak le év végével, így a ha-
lászságot érintô problémákkal továbbra is
foglalkoznia kell az ügyvezetôségnek. Az
agrár-környezetgazdálkodási program
(akg) 2009-es folytatása ma még kérdéses
abból a szempontból, hogy még nem dôlt
el, milyen forrásból finanszírozza a kor-
mány a támogatást. A tavalyi akg ellenôrzé-
sek tapasztalatairól szólva Orosz Sándor el-
mondta: sikerült tisztázni azt a kérdést,
hogy – s errôl FVM rendelet született – mi
számít nyílt vízfelületnek. Itt hangzott el az
is, hogy a tógazdáknak ügyelniük kell a víz-
feltöltési kötelezettség dátumának betartá-
sára, miként a nádgazdálkodási elôírások
figyelembe vételére is. Ha valaki nem tud-
ná a határidôt betartani a vízfeltöltés eseté-
ben, s a nádaratást sem végezte el, akkor
idôben kell vis majort jelenteni a hatósá-
goknak.

Az ügyvezetô elnök beszámolt arról is a
küldötteknek, hogy a szövetség honlapjá-
nak (www.haltermosz.hu) a megújításán
dolgozik egy szakember. Várhatóan ez év
elsô negyedében már teljesen megújult
formában látogathatják a tagok a honla-
pot. Az ügyvezetés regionális üléseken tájé-
koztatja a tagságot a honlap megújulásáról
és használatáról. Ugyancsak itt került szó-
ba a Halászati Lapok kiadása is: a küldöt-
tek egyhangúlag felhatalmazták az ügyve-
zetést, hogy az idei pénzügyi nehézségek
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Évzáró küldöttgyûlés:
idén is lesz tennivaló

Az idei, 2008-as esztendôt is meghatározó küldöttgyûlés zajlott 2007. december
13-án a Haltermelôk Országos Szövetsége és Terméktanácsa szervezésében. A négy
napirendi pontok között a 2008. évi tagdíj mértékének a megállapítása, s a költ-
ségvetés meghatározása és elfogadása szerepelt. A küldöttgyûlést megelôzôen az
ügyvezetôség a felügyelô bizottsággal közösen tartott ülést, amelyen a szövetség ve-
zetôi a napirendi pontokról egyeztették álláspontjukat.

(Folytatás a 2. oldalon)
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ellenére ne csak elektronikus, hanem
nyomtatott formában is megjelenjen a
kommunikációs hírlevél.

Lévai Ferenc társelnök két témát említett
e napirend keretében. Az egyik: január 22-
én a szövetség székházában a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium illetékes ve-
zetôjével ül le a szövetség delegációja tár-
gyalni az aktuális vízügyi problémák meg-
beszélése érdekében. A másik: a szövetség
ügyvezetése kezdeményezze a hatóságok-
nál az állat-egészségügyi szabályozás átala-
kítását abból a szempontból, hogy ne kell-
jen az élôhal szállításakor állat-egészség-
ügyi papírokat kiállíttatni. Ugyanezt erôsí-
tette Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyve-
zetô igazgatója, amikor azt hangsúlyozta,
hogy a magyar tógazdaságokban a HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point,
vagyis Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási
Pont) rendszer alapján végzik a munkát,
így a hatósági papírokra semmi szükség,
mert így kétszer kell hatósági papírokkal
igazolni ugyanazt a tevékenységet.

A második napirend keretében a 2008.
évi tagdíj megállapításáról folyt érdemi vi-
ta. A hozzászólásokból kiderült, hogy nincs
egységes vélemény arról, ki mennyi tagdíjat
fizessen. A több száz, sôt ezer hektárral ren-
delkezôk fizessenek többet, míg a kicsik ke-
vesebbet, mondták az egyik oldalról. Nem

maradt el a válasz a másik oldalról sem: aki
többet fizet, annak legyen több szavazata,
nagyobb beleszólása a szövetség munkájá-
ba. Kritika érte a szövetség tevékenységét is,
mert egyesek például a termésbecslést hiá-
nyolták, mások az érdekvédelmi munka ha-
tékonyságát kifogásolták. A vita lezárása-
ként találó megfogalmazás hangzott el Kiss
Ferenc, a felügyelô bizottság elnöke szájá-
ból: elôbb az ólat kell rendbe tenni, aztán
hozzuk a malacot! Mindez azt jelenti, hogy
elôbb a szövetség anyagi hátterét kell biz-
tonságossá tenni ahhoz, hogy a mûködés
bôvíthetô legyen. Ugyanakkor az is megfo-
galmazódott, hogy az idén nem kerülheti
el a tagság azt a vitát, párbeszédet, amely-
nek témája a szövetség tevékenysége. Közö-
sen kell meghatározni a feladatokat, s a fô
célok eléréséhez kell rendelni az anyagi
erôket. S ez évi feladat az is, hogy a tagdíjfi-
zetés elvét áttekintse a tagság, és helyre te-
gye a problémákat. A küldöttgyûlés egy-
hangú szavazással fogadta el a tagdíj 10 szá-
zalékos emelését, miként a szövetség 2008.
évi költségvetését is.

H. Gy.

Évzáró küldöttgyûlés: idén is lesz tennivaló
(Folytatás az 1. oldalról)

Sztanó János fontosnak tartotta elmon-
dani, hogy Csongrád megye hét csodá-
ja között a szegedi halászlé is helyet ka-
pott. A Dél-Magyarország címû napi-
lap által meghirdetett játékban 4130-
an voksoltak 39 „csodajelöltre”. A sza-
vazás végeredménye: 1. a szegedi Dóm
tér a fogadalmi templommal, 2. a No-
bel-díjas Szent-Györgyi Albert, 3. a ma-
kói Hagymaház, 4. a Pick szalámi, 5. a
Szegedi Szabadtéri Játékok, 6. a szege-
di alsóvárosi templom, 7. a szegedi ha-
lászlé.

Azt hiszem, mi halászok büszkék le-
hetünk értékeinkre, hiszen mások is
elismerik azokat.

Csak elismerés illeti mindazon fogyasztó-
kat, akik hagyományôrzésbôl, jó ízlésbôl je-
lesre vizsgázva halat vásárolnak, és ebbôl
készítenek finomabbnál finomabb ünnepi
ételeket a karácsonyi és a húsvéti asztalra,
kezdte mondandóját az ügyvezetô elnök.
Az még mindig tény, hogy sokan csak az év
e két ünnepi alkalmakkor veszik meg a ha-
lat, ezzel megfosztva magukat a hétközna-
pokon az egészséges és finom ételektôl. En-
nek az is következménye, hogy a magyaror-
szági halfogyasztás – a 20 kg-ot meghaladó
uniós mércével mérve – nagyon alacsony,
bár kétségtelen tény, hogy az elmúlt évti-
zedben éppen egy kilogrammal nôtt az egy
fôre jutó éves fogyasztás. Ez számadatok-
ban azt jelenti, hogy a 2,7 kilogramm 3,7 ki-
logrammra emelkedett. A fogyasztás növe-
kedésével kapcsolatban az is öröm a ma-

gyar halászság számára, hogy a növekmény
felét a hazai elôállítású, édesvízi halak ad-
ják. A másik fele a különbözô import, elsô-
sorban tengeri halak fogyasztás-növekedé-
sébôl származik.

A most záródó esztendô a halászat szem-
pontjából a termelés eredményeit illetôen
tekinthetô általánosnak, hiszen az évek óta
megszokott 23 ezer tonna körüli mennyisé-
get tesz ki a tógazdasági termelés és a ter-
mészetes vizek horgász- és halászzsákmá-
nya. Ugyanakkor a termelési körülmények
2007-ben kifejezetten extravagáns módon
alakultak. Elég, ha csak a tavasz végi, nyár
eleji aszályt említjük, amikor voltak olyan
tógazdaságok, amelyek szinte teljes egészé-
ben kiszáradtak a vízhiány miatt. Kényszer-
lehalászások nehezítették ebben az idô-
szakban a halászok életét. Az aszály követ-

keztében a gabona- és a kukoricatermés is
lényegesen gyengébb hozamokkal szolgált,
így a takarmányárak – mondhatni – az ég-
be szöktek. Csakúgy, mint bármely más ab-
rakfogyasztó állattenyésztési ágazat, a halá-
szatnál is igen magas árak jelentek meg,
amire sajnos, a normálisan gazdálkodó,
közvetlen piaci kapcsolatokkal nem rendel-
kezô halász anyagilag nem tudott felkészül-
ni. A szövetség is fontosnak tartotta meg-
vizsgálni, hogy milyen átadási ár volna meg-
nyugtató a halász számára: 15-20 százalékos
termelôi árnövekedést mindenképpen in-
dokoltnak tartottak. Ekkora árnövekmény
összességében sajnos nem jelent meg a ter-
melôi árakban, csupán a tavalyi évhez ha-
sonló árszinten kénytelenek az egyre nö-
vekvô költségekkel megbirkózni a tógazdák
és a halászemberek.

Ez azért is érdekes, mert a karácsony
egyidejûleg az immáron fél évtizede dúló
kereskedelmi és reklámháború idôszaka is.
A reklámháború megcélzottjai nem mások,
mint a fogyasztók, és akik harcolnak egy-
mással, az nem a halász és a kereskedô, ha-
nem kereskedô áll szemben kereskedôvel,
a fogyasztók kegyeiért. Ebben a harcban a
halat – amely ünnepek tájékán érzékeny
termék – mindössze azzal a céllal jelenítik
meg a reklámjaikban, hogy annak megle-
hetôsen alacsony árával a saját boltjukba, a
saját áruházukba becsalogassák a fogyasztó-

Ne csak karácsonykor együnk halat
Immár hagyomány, hogy karácsony szent estéjén halételbôl készült vacsorát tesz a
háziasszony a család és a vendég elé. December a halászok életében is kitüntetett
hónap, hiszen ekkor jön el a munka dandárja, s ekkor szembesülnek azzal, hogy
milyen halat sikerült az adott évben elôállítani, s hogy mennyiért tudják értékesí-
teni. A magyar halászság kicsi, de erôs ágazata az agrárgazdaságnak, s ahogy
Dr. Orosz Sándor, a Haltermelôk Országos Szövetsége és Terméktanácsa ügyveze-
tô elnöke is fogalmazott, a benne dolgozók arra törekszenek, hogy a fogyasztás nö-
velése mellett kiváló minôségû termékekkel lássák el a hazai fogyasztókat.



kat. A vevô – miközben megveszi a gyakran
termelôi árszintet sem elérô áron kínált ha-
lat – elég sok pénzt hagy az áruházban más
termékek megvétele okán. A kereskedô
nem annyira a halat szeretné eladni, mint
inkább a vásárló zsebét szeretné kiüríteni. 

A megszigorított élelmiszer-biztonsági
ellenôrzések során – legalább is a cikkírás
idôpontjáig – nem bukkant fel olyan hal-
termék, amelyet ki kellett volna vonni a for-
galomból. A halról közismert, hogy egész-
séges élelmiszer alapanyag, s ennek tudo-
mányos megalapozottságáról sincsenek vi-
ták. De az utóbbi idôszakban arról is sokat
hallani, hogy a Földön felhalmozódó
szennyezô anyagok tönkreteszik a termé-
szetet, s a növény- és állatvilág is „felveszi” a
szennyezô anyagokat, amely így – a táplá-
léklánc útján – bejut az emberi szervezetbe.
A nagy szemétgyûjtô a tenger, ahová a fo-
lyók viszik a szennyezéseket. Magyarország
- sok okra visszavezethetôen - tiszta környe-
zetû országnak számít, s ez igaz a természe-
tes vizekre és a tógazdaságokra is. Magya-
rán, itt, helyben nincs szennyezési veszély,
tehát a halhús minôsége is kiváló. Már csak
azért is, mert a halászok a munkájuk során
nagy figyelmet fordítanak a vízminôség és a
halállomány rendszeres állat-egészségügyi
ellenôrzésére. Ha a terméket feldolgozzák,
akkor a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági,
technológiai követelményeket tartják be.

Az ellenôrzés annál is inkább fontos,
mert a halastó nem egyszerûen egy terme-
lôüzem, hanem gazdag vizes élôhely is. A
tógazda valóban elkötelezett a fenntartha-
tó gazdálkodás elve iránt, hiszen a hazai ha-
lastavak szinte száz százalékban részesei az
agrár-környezetgazdálkodási programnak,
amit az uniós és a hazai költségvetési forrá-
sokból finanszíroz a kormány. Az extenzív
halastavi agrár-környezetgazdálkodási
program új támogatási feltételeinek kiala-
kításán még dolgoznak, s nincs még telje-
sen rendben a forrás kérdése sem, de meg-
nyugtató, hogy a halászok környezettuda-
tos gazdálkodását a kormány nagyra érté-
keli, és tovább folytatandó programként
kezeli. A szövetség tagjai bíznak abban,
hogy 2009 után is kompromisszumok nél-
kül folytathatják a környezettudatos halgaz-
dálkodást. 

Világjelenség, hogy a feldolgozott, fél-
kész- és késztermékek iránt nô a kereslet,
mondta az elnök. Ez igaz idehaza is, bár a
hagyományos halfogyasztók szeretik élve
venni a halat, a horgászokról nem is beszél-
ve. A piaci igényekhez igazodva a magyar
halászok elegendô kapacitással mûködtetik
halfeldolgozóikat, ahol eléggé változatos
termékskála készül. Ezek mindegyike bát-
ran ajánlható, amit az utóbbi néhány év
egyik sikerterméke az afrikai harcsa is iga-
zol. A nevével ellentétben ez magyar hal,
hiszen itt termelik, csak a faj nem ôshonos.
A fogyasztó csak ritkán találkozik élve ezzel
a hallal, s az 1800 tonnányi termelés szinte
teljes egészében feldolgozott formában jut
el a fogyasztóhoz. 

H-n

A Haltermelôk Országos Szövetsége és
Terméktanács Intenzív Haltermelôk Tago-
zata december 7-én Szarvason, a HAKI in-
novációs központjában tartotta évzáró ülé-
sét. Dr. Müller Tibor, a tagozat elnöke négy
napirendi pontban fogalmazta meg az ülés
témakörét, amit a tagság egyhangúan elfo-
gadott. Az ülésen jelen volt Dr. Orosz Sán-
dor, a szövetség ügyvezetô elnöke, és Dr. Vá-
radi László, a HAKI fôigazgatója is.

Az intenzív haltermelô telepek környe-
zetvédelmi feladatai, földvásárlás, földbér-
let címszó alatt arról tárgyaltak, hogy az ún.
wetland területhez földet kell szerezni. A
teljes biológiai rendszer kiépítéséhez az in-
tenzív telepeknek újabb földterületre van
szükség ahhoz, hogy az elfolyó vizet kezel-
ni tudják. Konkrét ügyként Müller Tibor a
saját cégüket, a Szarvas-Fish Kft.-t említette.
Az üzem körüli földterület tulajdonosa az
állam, így van esély arra, hogy a szükséges
földterülethez vétel vagy bérlet formájában
hozzájusson a cég. 

Orosz Sándor a témával kapcsolatban
elmondta, hogy tudomása szerint a Nem-
zeti Föld Alap Kezelô Szervezet bár január
elsejével beolvadt az Állami Vagyonkezelô
Rt.-be, de egy, az állami földhasznosításról
szóló programban helyet kapott a Szarvas-
Fish Kft. igénye is. A termôföldi jogszabá-
lyokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a
halászat csak szóban kapott kedvezményt
az állami vezetôktôl, a paragrafusokban
azonban nem jelentek meg ezek a szándé-
kok. Az ugyanis tény, hogy ha valaki halas-
tóként veszi meg az objektumot, akkor eh-
hez semmiféle állami támogatás nem jár.
De ha birtokegyesítés céljából kívánja vala-
ki (pontosabban állattenyésztô) a területét
növelni, ô már érdemben fordulhat támo-
gatásért. Az ügyvezetô elnök megerôsítette
azt a szándékot, hogy a tagozat levélben
forduljon segítségért a probléma megoldá-
sa érdekében az új vagyonkezelô szervezet
vezetôihez, nevezetesen Tátrai Miklóshoz és
Benedek Fülöphöz.

A tagozat tagjainak hozzászólása után ki-
sebbfajta elméleti vita alakult ki. Tóth Imre
ugyanis tapasztalatból fogalmazta meg,
hogy a mechanikus tisztítótelepek ugyan
jól mûködnek, de az oldott anyagok kiszû-
rése érdekében szükség van egy „puffer zó-
nára” is, ahol ez a fajta tisztítás is megold-
ható. S itt fogalmazódott meg az is, hogy a
hatósági elbírálás sem egyértelmû például
abban a kérdésben, hogy nagy létszámú ál-
lattelep-e a halastó? Állattenyésztési szem-
pontból az az álláspont, hogy nem az, de
ha más elôírásokat kérnek számon az adott
cégtôl, akkor már igen. Sáfrány László is azt
a véleményt erôsítette meg, hogy a hatósá-
gok nem minden esetben vállalkozó barát
módon állnak a problémák megoldásához.
Ugyancsak Sáfrány László vetette fel, hogy

az intenzív halastó fogalmát pontosítani
szükséges, mert ugyan létezik ma egy fogal-
mi meghatározás, de ez túlzottan is általá-
nos a jelenleg intenzív halastóként mûkö-
dô cégek számára. 

A második napirendi pontot a negye-
dikkel összevonva tárgyalták, mivel a jelen-
lévôk azonos témakört véltek felfedezni. A
jelenleg mûködô telepek kapacitásának
felmérését érdemes egyben kezelni a 2007-
2013. idôszakra vonatkozó fejlesztések fel-
mérésével. A felméréssel kapcsolatban
Müller Tibor azt a szándékot hangoztatta,
hogy jó volna tisztán látni a hazai intenzív
telepek termelôi kapacitását. Véleménye
szerint a jelenlegi 1800 tonnás afrikai har-
csa termelés másfélszerese is elôállítható a

rendelkezésre álló kapacitás igénybe véte-
lével, ha erre a piaci igény is megfogalma-
zódik. S miután kihasználatlan kapacitások
léteznek az országban, nem érdemes az ál-
lamnak az új kapacitás építését ösztönözni.
Az új építése ugyanis lényegesen drágább,
mint a meglévôk üzemeltetése, esetleg bô-
vítése. Az állami támogatás piaci zavarokat
okozhat, ha az új építést támogatja, s nem
a meglévôk felújítását, kapacitásbôvítését.

Ennél a napirendnél fogalmazta meg
Borbély Gyula azt a gondolatát, hogy az in-
tenzív tagozat szereplôinek érdemes volna
egy termelôi csoportot létrehoznia. Ezzel
nem csupán egységet kovácsolhat a tago-
zat, de a piacon is hatékonyabban, erôsebb
tárgyalási pozícióban léphetne fel az inten-
zív termeléssel foglalkozó vállalkozó. Azt
ugyanis már most elmondhatjuk, hogy a
halász szakmában az egység hiánya miatt
igen sok pénzt veszített el az ágazat. A tago-
zat úgy döntött, hogy januárban ismét – ez
úttal már konkréten – beszélnek a terme-
lôi csoport megalakításáról.

A harmadik napirend keretében Rideg
Árpád arról beszélt, hogy jogalkotási hibák
gátolják a védett halfajok, nevezetesen
egyes védett tokfélék intenzív termelésbe
vonását. A szövetség kezdeményezi az álla-
mi szerveknél e hibák korrekcióját.

(hajtun)
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Intenzív termelôi tagozat ülése Szarvason

A tukai harcsatelep
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„Érdemes visszagondolnunk az alakulásunk
történetére, arra, hogy hogyan teremtettük
meg az anyagi feltételeket, hogyan szereztük
meg a halászati jogot a Viharsarok HTSZ víz-
területeire” – kezdte beszámolóját Csoma
Antal. Akkor is, 1993-ban kemény harcot
kellet folytatniuk a halászati jogért. Volt
olyan terület, amelyre egyszerre kapták meg
a halászati jogot, volt olyan terület, ahol meg
kellet harcolni a vízüggyel (Debrecen, Gyu-
la Szeged, Szolnok). Végül is hosszas harc
után mindazon vizeknek a halászati jogát
megkapták, melynek korábban a VHTSZ tu-
lajdonában volt a halászati jog.

Nagyobb gond volt a hitel megszerzésé-
nek a kérdése. Ismert, hogy a szövetkezet
1992 év elején alakult meg azzal, hogy még
nem termelhettek csak akkor, amikor a
VHTSZ-tôl megveszik a vagyont. Elôbb bér-
leti szerzôdést kötöttek a VHTSZ-el, hogy
1992. december 1-én folytathassák termelési

tevékenységüket azzal, hogy a bérleti díjat
beszámítják a vételárba. Így megkezdték an-
nak a hitelnek a megszerzését, amivel meg
tudták vásárolni a VHTSZ vagyonát.

Hát nem volt könnyû, mivel a kérelmeket
a bankok sorra elutasították. Nem csoda,
hogy a többszöri elutasítás következtében je-
lentôsen át kellett dolgozniuk a hitelkérel-
met. Elôször, 1992. októberében az Agro-

bankhoz fordultak hitelért, amelyet elutasí-
tottak, utána a MHB-hoz mentek, de itt is
elutasították a kérelmet. Következett a Me-
zôbank, ahol szintén elutasították a kérést.
Az OKHB és az OTP szintén elutasította a
szövetkezetet. Ezután átdolgozták a 35 mil-
lió forintos hitelkérelmüket 30 millió forint-
ra, de így sem fogadták be a kérelmet.

Ezek után megkeresték Pásztor Gyula or-
szággyûlési képviselôt, aki ugyan segített, de
így is elutasították az OKHB-nál a pályázatot.
Januárban tovább folytatták a tárgyalást az
OKHB-val és OTP-vel, mégpedig vezérigaz-
gatói szinten. Ismét átdolgozták a hitelkérel-
met, amit április 30-án újra elutasítottak. A
szövetkezet vezetése azonban nem adta fel:
májusban ismét az OTP-vel tárgyaltak, majd
az ismételt elutasítás után újra átdolgozták a
hitelkérelmet. A hitel összegét ekkor már
20,3 millió forintra mérsékelték, s talán en-
nek köszönhetô, hogy augusztus 24-én a
Központi Cenzúra Bizottság jóváhagyta a
szövetkezeti beadványt. Ekkor megigényel-
ték a reorganizációs hitelhez a kamattámo-
gatást, ám ekkor kiderült, hogy az OTP
rosszul adta át az anyagukat, amit ismét át

kellett dolgozni. Októberben végre megnyi-
tották a hitelt, és megvehették a VHTSZ-tôl
a bôrfeldolgozót, a halfeldolgozó üzemet, a
halastavakat, a központi irodát és a Temp-
lomzugi pihenôt. Saját pénzügyi alapjuk
kiegészítésére a Munkaügyi Központtól 6
millió forint munkahelyteremtô támogatást
kaptak, így megkezdhették a termelést a sa-
ját tulajdonukban.

„Alakulásakor azt mondtuk, hogy le-
szünk, ameddig leszünk, és igyekszünk úgy
végezni munkánkat, hogy minél tovább tal-
pon maradhasson ez a szövetkezet” – mond-
ta az elnök. Mára viszont megállapítható,
hogy nemcsak talpon maradtak, s azt a célt
teljesítették, amit akkor leírtak – miszerint
december 31-én úgy kell zárniuk az évet,
hogy január l-én újra dolgozhassanak –, ha-
nem azt is elmondhatják, hogy elôre léptek
a gazdálkodásban. Közgyûlés elôtt közread-

ták a szövetkezet elmúlt 5 évi tevékenységét
bemutató számadatokat. A számok némi
magyarázatra szorulnak, ami elsôsorban a
számviteli törvény elôírásainak, változásai-
nak köszönhetô. 2002-ben a támogatások bi-
zonyos körét eredménytartalék alapba kel-
lett helyezni, s ez emelte meg az adózás elôt-
ti és adózott eredményt.

Általában az látható, hogy a termelési
mutatók egyenletesen, megbízhatóan ala-
kulnak annak ellenére, hogy az elmúlt 5
évet szeszélyes idôjárási körülmények jelle-
mezték. A 200 tonna körüli termelés a halas-
tónál, l70 tonna körüli a természetes vizek-
ben, a stagnáló kisszerszámos területi enge-
délyek utáni árbevétel, a növekvô tendenciá-
jú horgász területi jegyforgalmazás volt az el-
múlt években a jellemzô. A saját vagyon l54
millió forintról 378 millió forintra növeke-
dett, amit l36 millió forint különbözô lejára-
tú hitel terhel. A támogatások összege a be-
ruházásoktól függôen változott. 

Az elnök szóba hozta az elmúlt ciklus leg-
jelentôsebb eseményét, az uniós csatlako-
zást. Ez azt jelentette a szövetkezet számára,
hogy a támogatás mértéke növekedett a fel-

Közgyûlést tartott Körösi Halász Szövetkezet (Gyomaendrôd) 2007. december 14-
én. A tavaly 15 éves, 1992. április 10-én megalakult szövetkezet a harmadik gaz-
dálkodási ciklust zárta. Sokan nem gondolták, hogy a kezdeti, alakulás környéki
küzdelmek után a negyedik ciklusnak is van esélye. Dr. Csoma Antal régi-új elnök
a beszámolóban sorba vette az elmúlt másfél évtized történéseit, a sikereket és a
kudarcokat, s nem utolsó sorban a jelen és a jövô feladatait. Az elkövetkezendô öt
évre – egyhangú szavazással – ismét Csoma Antalt választották elnöknek.

Talpon maradni a jövôben is!
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Kamarás László, dr. Csoma Antal és Rafás György a szövetkezet alapítói között voltak

Ismét felvirrad a halasok napja!
Második Magyar Halas Kispályás 

Focibajnokság

2007. február 1-én (pénteken) a gödöllôi
Szent István Egyetem Halgazdálkodási
Tanszékek szervezésében megrendezésre
kerül a második magyar halas kispályás fo-
cibajnokság. Minden hazai halgazdálko-
dással, halfeldolgozással, halkereskede-
lemmel, halas kutatással foglalkozó vállal-
kozás, intézmény nevezhet eme hazánk-
ban egyedülálló sporteseményre. A ha-
lászléfôzéssel, illetve különbözô halas ter-
mékek bemutatásával, kóstoltatásával egy-
bekötött rendezvényre olyan halas cégek
jelentkezését is várjuk, akik a sportolás
mellett/helyett a gasztronómiai paletta
szélesítésében is szívesen részt vennének.

Jelentkezési határidô január 11. 16:00 óra.
A nevezésrôl illetve a torna részleteirôl

további információ kapható 
Dr. Urbányi Bélától

urbanyi.bela@mkk.szie.hu, 
vagy Bokor Zoltántól 

bokor.zoltan@mkk.szie.hu
a megjelölt email címen vagy a 
(06) (28) 522-000/1912 mellék telefon-
számon.
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A workshop jelentôségét az adja, hogy a
ponty a világ egyik legfontosabb édesvízi te-
nyésztett halfaja. A világ pontytermelése
2005-ben 3,04 millió tonna volt, amelynek
túlnyomó részét Kína állítja elô. Európá-
ban az édesvízi haltermelésben elôállított
ponty mennyisége a szivárványos pisztráng
mögött a második helyen áll. A pontyter-
melés 2005-ben Európában 152 777 t volt
(FAO Fishstat Plus, 2006). A faj termelése
fôleg Közép- és Kelet-Európában összpon-
tosul. 

Mivel a ponty termelése Délkelet-Ázsiá-
ban ill. Közép- és Kelet-Európában a legje-
lentôsebb, a ponty fô „élô génbankjait” is
Kínában és Magyarországon hozták létre.
Az FFRC (Wuxi, Kína) és HAKI (Szarvas,
Magyarország) között ma is folyik együtt-
mûködés a pontygenetika és tenyésztés té-
makörében. A malajziai Penangban talál-
ható WorldFish Center egyik fô kutatási te-
rülete a gazdaságilag és/vagy egyéb szem-
pontból fontos halfajok genetikai hátteré-
nek/sokféleségének megôrzése. Ezt a
munkát korábban az International Net-
work for Genetics in Aquaculture (INGA)
koordinálta. A HAKI hosszú éveken át részt
vett az INGA által felügyelt/szervezett kuta-
tási tevékenységekben. 

Fôbb célkitûzések
• A ponty genetikai erôforrásainak jellem-
zésére és megôrzésére irányuló kutatás-fej-
lesztési tevékenységek áttekintése általá-
ban, illetve az európai-ázsiai együttmûkö-
dés vonatkozásában.

• A ponty genetikai erôforrásainak jel-
lemzésében és megôrzésében érdekelt
és/vagy érintett intézetek közötti együtt-
mûködések áttekintése, figyelembe véve a
korábbi INGA-tapasztalatokat. 

• Projektjavaslat elôkészítése az INGA
keretein belül folytatott tevékenységek to-
vábbvitelére a ponty genetikai erôforrásai-
nak jellemzése és megôrzése témában.

A workshopon részt vettek a WorldFish
Center, a Network of Aquaculture Centres
in Asia-Pacific (NACA), a Network of Aqua-
culture Centres in Central and Eastern
Europe (NACEE) és a kínai Freshwater
Fisheries Research Center (FFRC) képvise-
lôi. A NACEE több tagintézménye képvisel-
tette magát, mind Magyarországról, mind

Lengyelországból és Oroszországból. Ma-
gyar részrôl a HAKI kutatóin kívül képvisel-
tette magát a Haltermelôk Országos Szö-
vetsége és Terméktanácsa, több fajtatulaj-
donos, több egyetem és kutatóintézet,
vagyis összességében 25 fô.

A program
A workshop során összesen 14 elôadás
hangzott el. A résztvevôk üdvözlése és a
workshop elôzményeinek ismertetése után
elôször Dr. Raul Ponzoni (WFC) ismertette
a ponty jelentôségét és genetikai erôforrá-
sainak helyzetét a világban, majd a Dr.
Nguyen Thuy (NACA), Prof. Miao Weimin
(FFRC) és Dr. Andrej Bogeruk (FCFGS/
NACEE) képviselôi adtak áttekintést a
ponty genetikai erôforrásairól és ezek
megôrzésérôl Ázsiában (ezen belül
kiemelten Kínában) és Európában. Prof.
Bercsényi Miklós (Pannon Egyetem) áttekin-
tette a magyar pontygenetikai és pontyte-
nyésztési kutatások történetét, majd
elôadások hangzottak el az élô (Bakos Já-
nos, HAKI) illetve fagyasztott génbankok
(Horváth Ákos, SzIE) alkalmazhatóságáról
a ponty genetikai erôforrásainak megôrzé-
sében. Gorda Sándor (HAKI) ismertette a
magyar pontytenyésztési program tapaszta-
latait, Rátki József (ÁTK) pedig összevetette
ezt más állatok tenyésztési programjainak
tapasztalataival. A workshop második nap-
ján az MHC gének (Krzysztof Rakus, IFR,
Lengyelország) és a mikroszatellitek vizs-
gálatán (Lehoczky István, HAKI) alapuló ge-
netikai módszereknek a ponty genetikai
jellemzésére való felhasználhatóságáról
hangzottak el elôadások. A workshop
programjában jelentôs idô volt elkülönítve
a szakmai viták és a fajtatulajdonosok hoz-
zászólásai számára. Ezeken túl a workshop
végén általános vitára is lehetôség nyílt,
amely eredményeként a résztvevôk megfo-
galmazták a workshop fôbb következteté-
seit. Végezetül, egy külön szekcióban, a
nemzetközi együttmûködés lehetôségei-
nek és a további munkaterv részleteinek
megfogalmazására került sor. 

A külföldi résztvevôk a tanácskozás befe-
jeztével további szakmai programokon is
részt vehettek, így meglátogatták a HAKI

Nemzetközi tanácskozás 
a pontygenetikáról

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Halászati és Öntözési Kutatóin-
tézet, valamint a Consultative Group for International Agricultural Rese-
arch/WorldFish (CGIAR) Center, Malaysia (FVM/HAKI-CGIAR/WFC) kerekasztal-
megbeszélést (workshopot) tartott 2007. december 4-5-én a HAKI-ban, Szarvason, „A
ponty (Cyprinus carpio) genetikai erôforrásainak jellemzése és megôrzése” címmel.

készülési idôszakban, mostanra azonban az
elbizonytalanodás jelei mutatkoznak. Elké-
szült ugyan a Nemzeti Halászati Stratégiai
Terv, ami jól összefogja a halászat fejlesztési
elképzeléseket, de a forrás oldaláról nincs
minden rendben. Mit ér egy jó terv, ha
nincs mögötte anyagi háttér? Már pedig a jö-
vôt illetôen olyan veszélyekkel kell szembe-
néznünk, hogy 2009-tôl nincs fedezet az ag-
rár-környezetgazdálkodási vizes élôhely
programra, 2008-tól pedig, a tenyész hal tá-
mogatásra. A beruházási lehetôségek növe-
kednek, de ahhoz jelentôs saját erô szüksé-
ges, summázta a tapasztalatokat az elnök. 

Bár a halfeldolgozás ma már nem tarto-
zik a tevékenységi körébe a Körösi Halász
Szövetkezetnek – hiszen azt a Körösi Halér-
tékesítô, Halfeldolgozó Szövetkezet végzi,
amelynek 44 tag mellett alapítója a halász
szövetkezet is – mégis röviden az elnök e te-
vékenységre is kitért. Az elmúlt évek kudar-
cai után az ez évi termelés konszolidált,
aránylag egyenletesebb volt. Valamivel na-
gyobb árbevételt értek el az év folyamán,
mint tavaly, de ez még nem számottevô. A
november, december hónap lényegesen
jobbnak ígérkezett az elmúlt évinél, de még
további javulás szükséges, hogy ne legyen
veszteséges e tevékenység.

Jó eredmény, hogy sikerült bejutni a Pen-
ny rendszerbe, és megrendelték az új termé-
keket a CORA-tól, de rossz hír az, hogy már
három olyan cégrôl tudunk, akik nagy tétel-
ben gyártják a halászlé sûrítményt, és olcsób-
ban kínálják, mint mi, jelentette ki Csoma
Antal. Ez a konkurencia még nagy gondot
okoz a következô évben-években, mert ha a
piacot meg akarják tartani, nemhogy árat
nem tudnak emelni a költségnövekedés fe-
dezeteként, de a konkurencia ajánlati ár-
szintjére kell lemenni, mert nem hagyják,
hogy piacot veszítsenek. Továbbra is keresik
a piacbôvítés lehetôségét. Elôrehaladott tár-
gyalásokat folytatnak az idei évre más áru-
házláncokkal, s felújítják a régi kapcsolatu-
kat a COOP rendszerrel is. Sajnos, a román
piacot még nem sikerült megnyerni a ma-
guk számára.

A halászok az ôsszel minden esetben ta-
pasztalhatták, hogy milyen fontos hátteret
jelent számukra a halfeldolgozó, a halérté-
kesítô szövetkezet, hangsúlyozta az elnök. Jó
lenne, ha ez a halfeldolgozónak történô hal-
szállítás nem csak az ôszi haldömping esetén
lenne gyakorlat, hanem az év más idôszaká-
ban is. Akkor is, amikor esetleg a kerekedô
pillanatnyilag többet fizet a süllôért, a har-
csáért, és egyéb halakért, mint a halfeldolgo-
zó egész évben egyformán. A kínálat fenn-
tartása alapeleme a feldolgozó üzletpolitiká-
jának, és ennek segítése minden halász
hosszú távú érdeke. 

„Az elmúlt idôszak azonban bizonyította,
hogy tudunk alkalmazkodni a körülmények-
hez, meg tudtunk felelni a kihívásoknak, hi-
szen mindig éltünk azokkal a lehetôségek-
kel, amelyek lehetôvé tették, hogy talpon
maradjunk. A jövôben is így kell tennünk!”
– mondta végezetül Csoma Antal.

H. Gy. (Folytatás a 6. oldalon)



laboratóriumait, haltermelô rendszereit és
kísérleti halastavait, valamint látogatást tet-
tek a Szegedfish Kft. fehértói halgazdaságá-
ban.

Következtetések és javaslatok
A workshop következtetései és javaslatai az
FVM/HAKI és CGIAR/WorldFish Center
közötti együttmûködésre:

• A ponty genetikai erôforrásainak gaz-
dagsága és sokfélesége miatt fontos lenne a
faj genetikai jellemzésére irányuló kutatá-
sok jobb összehangolása. Ennek kereteit
biztosíthatná egy nemzetközi pontygeneti-
kai hálózat létrehozása.

• Fontos az egységes megközelítés és
módszertan kidolgozása a ponty genetikai
erôforrásainak jellemzésére, ami összeha-
sonlíthatóvá tenné az eredményeket.

• Fontos az egységesen elfogadott és
használt szakmai terminológia. Ennek egy-
ségesítésére és kidolgozására létre kell hoz-
ni egy munkacsoportot.

• Javaslat született a ponty genetikai erô-
forrásainak és ezek helyzetének világszin-
ten történô katalogizálására és összefoglalá-
sára. (Ponty genetikai erôforrásainak euró-
pai, illetve világkatalógusa.)

• Fontos témaként került szóba a ponty
genetikai erôforrásainak megôrzése. Eb-
ben a fajtatulajdonosok és a génbankok
mellett szerepet vállalhatnának egyes állat-
kertek is (mint ahogy más tenyésztett álla-
tok fajtáinak megôrzésében már részt vesz-
nek).

• Szükség lenne egységes irányelvek ki-
dolgozására az élô génbankok anyaállomá-
nyának kezelésére vonatkozóan.

• A jövôbeli visszatelepítési programok
során a felügyelô hatóságoknak fokozott fi-
gyelmet kell fordítani arra, hogy csak az
adott vízterületen ôshonos, eredeti tájfaj-
ták kerüljenek kihelyezésre.

• Fontos lenne a genetikailag javított ill.
módosított fajták összehasonlítása, nem-
csak országos, de nemzetközi szinten is. A
vizsgálati módszereknek tudományos ala-
pokon kell nyugodniuk, és összhangban
kell lenniük a helyi termelési technológiák-
kal.

• Genetikai beavatkozások elôtt a részt-
vevô intézeteknek genetikai vizsgálatokat

kell végezni az adott fajta genetikai variabi-
litásának meghatározására.

A CGIAR-WorldFish Center-NACA-
HAKI/NACEE közötti további együttmû-
ködés elsô lépéseiként az alábbi feladatok
kerültek meghatározásra:

• a workshop anyagainak publikálása;
• egy újabb tanácskozás megszervezése

2008-ban – Dr. Andrej Bogeruk javaslatára
erre 2008. április 21-23. között Moszkvában
kerülhetne sor, az ott megszervezendô
pontygenetikai konferencia alkalmával;

• közös K + F munka a pontygenetika te-
rén – a 2008-ban lezáruló EUROCARP pro-
jekt folytatási lehetôségeinek felmérése.

Dr. Jeney Zsigmond
(HAKI)

Már öt éve mûködött egy haltisztító a sze-
gedi telephelyen. Az itt vásárolt halat a cég
munkatársa – ha ezt kérte a vevô – megtisz-
tította, felszeletelte és filézte. A tisztító ka-
pacitása azonban kicsinek bizonyult, s óriá-
si igény jelentkezett, különösen karácsony-
kor és húsvétkor. A kis üzem azonban nem
rendelkezett sem állat-, sem humán-egész-
ségügyi szabványokkal, amely lehetôvé tet-
te volna, hogy szállodákat, éttermeket, be-
vásárló központokat is kiszolgáljon. A cég
vezetése elhatározta, hogy az idén teljesen
új alapokon kialakítanak egy feldolgozót,

és már a karácsonyi szezont már innen
szolgálják ki.

A megvalósítás azonban kicsit elhúzó-
dott, mivel a cég vezetôi arra vártak, hogy
a fejlesztést állami, uniós forrásból is vég-
rehajthatják. A pályázatok azonban nem
jelentek meg, ezért júliusban hozzáfogtak
a beruházás megvalósításához, és október
közepére már a mûszaki átadás is megtör-
tént. Teljes egészében saját forrásból való-
sult meg az építkezés, s mára a legkorsze-
rûbb technológiát használó létesítményrôl
beszélhetünk. A feldolgozó az uniós

elôírások szerint épült, így bevásárló köz-
pontoknak, szegedi, Szeged környéki szál-
lodák, éttermek kiszolgálása is megtörtén-
het. Az üzem kapacitása naponta, egy mû-
szakban öt tonna hal feldolgozását teszi le-
hetôvé, s arra törekszenek, hogy kizárólag
saját termelésû hal kerüljön az üzembe. A
feldolgozás után 24 órán belül kikerül a
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Halfeldolgozót avatott november 27-én a Szegedfish Kft. Sztanó János ügyvezetô
igazgató ma már elengedhetetlennek tartja, hogy egy haltermelô cég ne rendelkez-
zen feldolgozóval is. Miután az egy fôre jutó éves halfogyasztás Magyarországon 3,7
kilogramm, ezt másként nem lehet növelni, csak ha tisztított, szálkátlanított halat
kínálnak a fogyasztónak. Sokan nem tudnak mit kezdeni az élô hallal, és félnek a
szálkától is. Az 50 millió forintos beruházással egy modern, minden elôírásnak meg-
felelô, korszerû létesítményt adtak át.

A tanácskozás résztvevôi

(Folytatás az 5. oldalról)

Halfeldolgozó beruházás Szegeden
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Sztanó János ügyvezetô igazgató
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hal, nem tárolják, és nem fagyasszák a ter-
méket, így friss árut biztosítanak a vevôk-
nek és a megrendelôknek. Jó halételt csak
friss halból lehet készíteni, vallja az ügyve-
zetô igazgató.

A beruházás ötven millió forintba ke-
rült. Azért csak ennyibe, mert az épület
adott volt. Tíz új munkahely létesült a be-
ruházással, s elsôsorban a szûkebb régiót
kívánják tisztított hallal ellátni. Készételt,
nagyobb feldolgozottságú terméket nem
gyártanak, s csak saját termelésû hallal fog-
lalkoznak. Egyre nagyobb szükség lesz a
feldolgozásra, egyre kevesebb élô halat le-
het eladni a nagyközönségnek, mivel meg-
nôtt a kereslet a konyhakész haltermékek
iránt. Az éttermeknél különösen fontos,
hogy filézett halat vegyen, mert egyre ne-
hezebb a saját feldolgozási lehetôség. Ha
konyhakészen kapja a halat, akkor a menü-
listát is bôvíti halételekkel.

A tisztítást, szeletelést, filézést valójában
a termelôtôl várja el a vevô, mondta Sztanó
János. Nem szerencsés, ha a termelô és a
vevô közé egy haltisztító is „beékelôdik”,
mert ez az üzlet rovására menne. Azt azon-
ban már tapasztalni, hogy az áruházlán-
coknál maguk tisztítják a halat, bár hossz-
abb távon nem ez a járható út. Az igazgató
úgy véli, hogy a termelôk kényszerpályán

vannak a tekintetben, hogy frissen feldol-
gozott halat áruljanak. Ha ugyanis nem így
tesznek, akkor az élô halat nem tudják
eladni. Az áruházláncoknál üzletpolitikai
megfontolások vezérlik a halárusítást, ez
ellen a termelôk egyelôre nem tudnak mit
tenni.

Ami a cég idei teljesítményét illeti, az
ügyvezetô bizakodó. A karácsonyi halérté-
kesítéssel közepes évet zárnak, ami abból
áll az egyik oldalon, hogy a termelési költ-
ségek növekedtek (energia, takarmányár,
munkabér), ugyanakkor az értékesítési át-
lagár alig volt magasabb a korábbi éveké-
nél. Itt megmutatkozik, hogy a szakma
nem tud összefogni, nem tud túllépni a sa-
ját érdekeken, s mindig lesz olyan termelô,
aki ilyen-olyan okból jelentôsen az átlagár

alatt értékesíti a halát. Ezzel pedig, a többi
termelô tárgyalási pozícióját rontja le, s en-
nek is köszönhetô, hogy az idei halár a ta-
valyihoz hasonlóan alakul. De minden cég-
nek oda kell figyelnie arra, hogy a vevôk jó
minôségû, és ízû halat kapjanak. És na-
gyobb hangsúlyt kell helyezni arra is, hogy
a nagyközönség gazdagítsa a halkészítési
tudományát, ezért változatos recepteket
kell a vevôknek biztosítani. Az igazgatónak
meggyôzôdése, hogy a marketing tevé-
kenységrôl nem szabad lemondani, mert e
nélkül nem növelhetô a fogyasztás mérté-
ke. A halászat kis ágazat, meg kell mutat-
nia magát ahhoz, hogy a lakosság is elis-
merje, befogadja a termékeit. 

H. Gy.

Máris népszerû
Matula tanyája

Mikor nyissunk halas üzletet, hogy ne úgy
járjunk, mint Kohn a húsbolttal? December-
ben, amikor a halnak szezonja van, adja meg
a választ Major Dezsô, a Tatai Mezôgazdasági
Rt. vezérigazgatója, aki hozzáteszi: így nem a
szombat-vasárnapi zárva tartás hozza a nyere-
séget. A hó elsô napjaiban, Tatabányán, a
Gerecse Üzletházban megnyitott halbolt és
halas csárda december 15-én már törzsven-
dégeket is kiszolgált, miközben egy kis házi
ünnepségre is sort kerített Szicsó Bernadett üz-
letvezetô.

Az üzlet megnyitása óta jók a tapasztala-
tok, kezdte mondandóját a vezérigazgató. Az
elmúlt négy-öt hétben számukra is megle-
pôen alakult a forgalom. A halbolt és a hal-
sütöde – Matula tanyája nevet kapta – egy-
más mellett helyezkedik el, s a Tatai Mezô-
gazdasági Rt. saját üzemeltetésében mûkö-
dik. Ezen kívül Tatán is van egy halboltjuk,
de ott nincs feldolgozó és sütöde. Ugyanak-
kor a vendéglátás nem idegen a cég tevé-
kenységétôl, mivel a cégcsoporton belül ma
is van szállodájuk, melegkonyhás éttermük.

Az üzlet nyitásának egyszerû az oka: Tata-
bányán és környékén nem igazán halfogyasz-
tó emberek élnek, korántsem olyan régiója
ez az országnak, mint Baja, Szeged, Nagyba-
racska vagy Tisza és Körös vidéke, ahol az or-
szágos átlagot jelentôsen meghaladja az egy
fôre jutó halfogyasztás. Viszont az eddigi ren-
dezvényeik, illetve a halbolt kezdeti forgalma
alapján az mondható, hogy – legalább is hús-
vét és karácsony idôszakában – meglepôen
nagy a hal iránti érdeklôdés. A két üzlet meg-
nyitása elôtt Major Dezsôék piackutatást vé-
geztek, s az a döntés született, hogy érdemes
itt halboltot nyitni. Tatabányán ugyanis csak
alkalmi halértékesítô helyek vannak, illetve
friss halétellel eddig még senki nem jelent
meg a piacon. Az üzlet valójában nem került
sokba, mivel bérlemény: 4-5 millió forintot
tett ki a beruházás, amely várhatóan 1,5-2 év
alatt térül meg. S bár nem itt értékesítik a
megtermelt halmennyiség többségét – a ve-
zérigazgató az éves termelésük 2-3 százalékra
becsüli az üzletben eladható halmennyiséget
– de minden haltermelônek megfontolan-
dó, hogy egy ilyen boltot nyisson. Itt ugyanis
jobb áron értékesíthetô a hal, s a kereskedel-
mi nyereség is a termelô zsebébe jut.

A halboltban élô és feldolgozott haltermé-
kek széles skálája kapható. Különösen kará-
csonykor érdemes bôvíteni a palettát, mert
ekkor szinte minden elkel. A hazai termelé-
sû halakat friss formában árulják, de akad fa-
gyasztott termék is, sôt tenger gyümölcsei is. 

Ami pedig a bolt megnyitási ceremóniájá-
hoz tartozott: Földi Imre, a müncheni olimpia
(1972) 56 kilogrammos súlyemelô összetett
bajnoka, a város büszkesége egy 30 kilogram-
mos harcsát ajánlott fel a tatabányai öregek
otthona számára.

h-n 

A Presztízs-díj
A díjat Csongrád megye, illetve Szeged
város legnagyobb vállalkozói alapítot-
ták öt évvel ezelôtt. A Dél-Magyarország
címû napilap gondozza az alapítványt,
így meghirdetnek olyan pályázatokat,
mint amilyen a Prima Primissima-díj.
Az idén a Szegedfish Kft. a környezetvé-
delmi díjra pályázott, mert úgy ítélték
meg, hogy a gazdálkodás során igen
nagy gondot fordítanak a környezet vé-
delmére, fejlesztésére, ezen belül a ter-
mészet védelemre. A pályázat alapján
az alapítók, illetve a szegedi egyetem ta-
nárai a Szegedfish Kft.-nek ítélték oda a
környezetvédelmi díjat. Hasonlóan az
Oscar díj átadáshoz, gálamûsor kereté-
ben került sor a borítékok felbontásá-
ra, s így derült ki, hogy kik a kategóriák
gyôztesei. A díj nem jár pénzzel, „csak”
egy díszes oklevéllel, de az erkölcsi
megbecsülésnek komoly hozadékai
vannak. A díjjal azt is elismerték, hogy
a Szegedfish Kft. az eredményes gazdál-
kodás mellett a vizes élôhely optimális
fenntartására, gazdagítására igen nagy
gondot fordítanak.

Átadás elôtti pillanatok

FO
TÓ

: H
AJ

TU
N

G
YÖ

RG
Y



Csoma Gábor mindenekelôtt azt hangsú-
lyozta, hogy Tölg László elnöki munkáját
elismerés és bizalom övezi, amit azért fon-
tos megemlíteni, mert ez által a magyar ha-
lászság tevékenysége is köz- és elismertebb
az európai szövetségben. Ami a napirende-
ket illeti, elsôsorban a halpiac aktuális
problémáiról esett szó. Közismert, hogy az
Európai Unió a halszükséglete felét im-
portból szerzi be, ám a „hazai” termelését
is védenie kell. Ugyanakkor jelentôsen
megerôsödött a távol-keleti termelés, ez ál-
tal az import mértéke, amely veszélyezteti
az uniós termelést. A kínai halászati termé-
kek közül elsôsorban a fagyasztott angolna
jelent nagy problémát, mert egy év alatt –
nem tévedés – több mint tízszeresére nôtt
meg az import mennyisége (143 tonnáról
1500 tonnára) az európai piacon.

Ha Kína eldönti, hogy valamelyik termé-
két importálja, akkor európai mennyiséget
képes elôállítani, mondta a társelnök.
Nem véletlen, hogy a dánok azt kérték – s
errôl dokumentum is született –, hogy a kí-
nai haltermékeket az eddigieknél sokkal
alaposabb, szigorúbb állat-egészségügyi
vizsgálat alá vessék. A kérés alapja az, hogy
a kínai angolnában malachitzöld elemeket
találtak. A malachitzöld használata kényes
kérdés, mivel Európában a zéró tolerancia
él a használatával kapcsolatban, ami anny-
it jelent, hogy nem szabad a haltermelés
során ezt a vegyületet használni, alkalmaz-
ni. Ugyanakkor a nyugat-európai termé-
szetes vizeket megvizsgálták, s mind a dán,
mind a norvég természetes vízi angolná-
ban kimutatták a malachitzöldet. Nem vé-
letlen, hogy a dán kérés arra irányult, hogy
a zéró tolerancia helyett 2 mikro-

gramm/testtömeg kilogrammra módosít-
sák a szabályozást, illetve a határszintet. A
kérést indokolja, hogy a természetes vizek-
ben is jelen van a malachitzöld, persze, jó-
val az egészségre káros mérték alatt, ám a
zéro tolerancia miatt az európai angolna
nem hozható forgalomba, illetve verseny-
képtelenné válik a kínai importtal szem-
ben. A dán javaslatot a magyarok is támo-
gatták. Malachitzöldet a magyar halászat-
ban évek óta nem használják, de nekünk is
fontossá válhat a kiváltása.

A másik fontos téma a formalin, mint
fertôtlenítôszer alkalmazása. A malachit-
zöldhöz hasonlóan ennél a szernél is a zé-
ró tolerancia lépne életbe, ami érintené a
magyar halászatot is, mivel jelenleg hasz-
nálják ezt a szert a magyar halászok. A for-
malin helyett kitaláltak már egy új szert,
ami a citrom- és ecetsav keveréke, tehát
egy biotermékrôl van szó. Az új szernek
nincs olyan kártékony hatása, és nem hal-
mozódik fel a szervezetben, mint a forma-
lin hatóanyag, mivel a vegyület lebomlik.
Az új szerrel még kísérleteznek a feltalálók
– egy spanyol cégé az érdem – de hamaro-
san elérhetô lesz e-mailon is a beszerezhe-
tôség.

A plenáris ülésen szóba került, hogy Né-
metországban két tógazdaságot is „kiírtott”
a koi herpeszvírus, ami azzal járt, hogy a
német pontytermelési kapacitás 25 százalé-
ka esett ki. A két tógazdaság semmiféle
kárpótlásban nem részesült, így az is el-
mondható, hogy itt rövid idôn belül nem
indul újra a pontytermelés. A németek a
csehektôl próbálják meg a hiányt pótolni,
de ott is kevés a hal ahhoz, hogy a kiesô
mennyiséget beszerezzék.

Napirenden volt a kormorán kérdése,
amely minket, magyarokat is érzékenyen
érint. Változatlanul él Tölg László e tárgy-
ban tett javaslata, amely szerint csak globá-
lisan lehet e madárkár ellen fellépni. Az
ugyanis kiderült egy korábbi, németorszá-
gi kormorán konferencián, hogy az
oroszországi kormorán állomány legalább
ötszöröse az európainak, így az utánpótlás
szinte kimeríthetetlen. S nem csak a fel-
nôtt példányok, de a fiókák is komoly kárt
okoznak a tógazdasági és a természetes ví-
zi halállományban.

Az Európai Vízkeret Irányelv tagálla-
monkénti betartásáról is szó esett. Minden
országban másként értelmezik az irányelv
alkalmazását. Mi, magyar halászok jól tud-
juk, hogy mibe kerül a víz használata, mi-
közben a lengyelek, a csehek és a szlová-
kok mosolyogva mondták, hogy „vízdíj”
nem terheli a termelési költségeiket. A
társelnök szerint Magyarországon is közelí-
teni kellene az uniós gyakorlathoz, misze-
rint a vízhasználatot nem „adóztatják”
meg. Ezzel ugyanis jelentôs versenyhát-
rányban vannak a magyar halászok a nem-
zetközi piacon.

A bizottsági ülésen Tölg László beszá-
molt a magyarországi halászat jelenlegi
helyzetérôl. Ezt kiegészítve, a társelnök a
román pontytermelés fejlôdésére hívta fel
a figyelmet, ha ugyanis a román tógazdasá-
gi kapacitás jelenlegi 20–25 százalékos tel-
jesítményét 50–70 százalékra tornásszák
fel, akkor igen komoly plusz mennyiség je-
lenik meg a pontypiacon. A román tógaz-
daságok fejlesztése mögött a banki szektor
áll, így van esély a gyors felfutásra. A ma-
gyarok tenyésztési technológiák átadásá-
val, és pontygenetikával is segítik a román
termelôket, így nagy az esély a jó minôségû
hal elôállítására. Idôben fel kell készülni
tehát a román ponty piaci megjelenésére.

Végsô konklúzióként Csoma Gábor el-
mondta: a szövetségnek mindenképpen
képviseltetnie kell magát ezeken a nemzet-
közi fórumokon, mert így az információ el-
sô kézbôl jön, s a magyar érdekeket is ha-
tékonyabban tudjuk megjeleníteni.

H. Gy. 

HÍREK, ESEMÉNYEK

Sikeres FEAP ülés
A közelmúltban Lengyelországban tartotta a FEAP (The Federation of European
Aquaculture Producers, vagyis az Európai Akvakultúra Szövetség) plenáris és az
elnökségi ülését, amelyen Csoma Gábor természetes vízi társelnök és Tölg László,
a szövetség munkatársa vett részt. Tölg Lászlónak kötelezettségei is voltak az ülé-
sen, mivel a FEAP édesvízi bizottságának az elnöke. Az út sikeresen zajlott, hiszen
mind a plenáris, mind pedig az elnökségi ülésen a magyar álláspont is elhangzott
a napirendi pontokhoz kapcsolódóan.

8 Halászati Lapok

Néhány haltermék bruttó fogyasztói ára (Ft/kg) 50–51. hét
Megnevezés Fogyasztói piacok Kereskedelmi láncok (december 10.)

Fôvám téri Lehel téri Kecskemét Pécs Székes- Gyôr budaôrsi budaôrsi törökbálinti
csarnok csarnok fehérvár Auchan Tesco Cora

Élô ponty 790 850 850 839 910 849 599** 599** 599**
Friss pontyszelet 1200 1500 1500 1399 1450 1485 1099** 1299 1499**

bôrös afrikai harcsa filé 1800* 2000* - - - 1740 999** 1159 1699*
busa törzs - 760 500 840 900 620 499** 499 559**
busa szelet 600 700 850 840 900 660 549** 549** 599**
lazac filé 3200 3800 - - - 3120 1999** 2399 2899

* nyúzott **akciós ár


