
• Elnök úr, miközben a gazdálkodás
nyugodt mederben folyt, addig a szövet-
ségben – úgymond – pezsgett az élet…

– Való igaz, hogy a tógazdaságoknál
nem volt különleges helyzet. Egyetlen ka-
tasztrófáról tudunk: a szövetségi tagsággal
is rendelkezô csanytelki gazdaságban a ta-
vakba bejutott kommunális szennyvíz oko-
zott hatalmas méretû halpusztulást. A hír-
adások szerint Csanytelken 150 mázsa hal
pusztult el a fertôzött vízben, amelyben
például – a mérések szerint – az ammónia-
tartalom százszorosa volt a megengedett
mértéknek. Mindez arra is felhívja a figyel-
met, hogy idén is meg kell vizsgálnunk,
hogy is állunk az EU víz keretirányelvére
hivatkozással kiadott magyar jogszabályok
végrehajtásával a halastavak esetében. A
hosszú menetelés közben némi könnyítést
ugyan sikerült elérnünk, de azért akadnak
területek, ahol még nem érvényesültek az
elôírások. A kérdés ugyanis az, hogy mi-
lyen minôségû vizet kapnak a halastavak?
A víz keretirányelv kapcsán a hatóságok
joggal kérik számon, hogy a halastóból mi-
lyen víz távozik, hogyan hatnak a kémiai
paraméterei a befogadó víztest – amely
legtöbbször természetes víz – élôvilágára?
E számonkérés jogosnak mondható,
ugyanakkor a vízszolgáltatóra – amikor a
halastó a befogadó – némileg más szabá-
lyokat vonatkoztatnak. A hazai jogi szabá-
lyozás érdekességei, furcsaságai közé tar-
toznak az ilyen esetek. Egyébként öröm-

mel nyugtáztam, hogy a mûszaki vizes köz-
vélemény ma már elfogadja, hogy a halas-
tó nem szennyezô forrás, s a halastó vízmi-
nôségi paraméterei általában kedvezôb-
bek, mint a beérkezô vizekéi. Az persze va-
lószínûsíthetô, hogy ha sokkal jobb minô-
ségû vizet kap a halastó, mint eddig, akkor
is igazolható, hogy a halastóból távozó víz
minôsége az általános kívánalmaknak min-
denképpen megfelel.

• A víz témakörében egyébként is áttö-
rés tapasztalható, már ami a hatósági és a
gazdálkodási kapcsolatokat illeti, mert lét-
rejött egy vízügyi munkacsoport, amely
megvizsgálja a vízszolgáltatásból adódó
anomáliákat…

– Áttörésrôl még nem beszélhetünk, de
nagyon kedvezô és biztató jel – egyébként
már tavaly elhatározta a bizottság létreho-
zatalát a Szövetség – a vízügyi munkacso-
port tevékenysége. Tagszervezeteink jó né-
hány képviselôje és vizes hatósági, dön-
tôen vízszolgáltatóktól jött vízügyi szakem-
berek listázzák össze a közös érdekû prob-
lémákat, s dolgoznak – a szövetség részérôl
Lévai Ferenc tógazdasági társelnök vezetésé-
vel – a javaslatok kidolgozásán. Sziszifosznak
sok munkája akadt annak idején, egy ér-
dekképviseleti vezetés soha nem lehet
pesszimista, de nagyon örülnék, ha olyan
mértékû áttörés jelenne meg a jogszabá-
lyokban, mint ahogy az történt jó néhány
évvel ezelôtt a halászok és a természetvé-
dôk között. Látnivaló, hogy hosszú távú
eredményei vannak ez utóbbi megállapo-
dásnak. Ma már ott tartunk, hogy Ma-
gyarországon a halászembereket az értel-
mes természetvédelmi gondolat nem vala-
miféle üldözendô embercsoportnak tekin-
ti, hanem partnernek, akik ráadásul a le-
hetô legtöbbet tudnak tenni azért, hogy a
közös, kívánatos célok – mint a biodiverzi-
tás, a vizes élôhelyek állapota – megvaló-
suljanak.

• Ha már említette a biodiverzitást, a vi-
zes élôhelyeket, akkor muszáj szóba hoz-
nunk az agrár-környezetgazdálkodási
program 2009 utáni finanszírozását. A szö-
vetség sokat dolgozik azon, hogy a halá-
szok megkapják ezt a támogatást.

– A szövetség és mások, így a tisztségvise-
lôk is ugyanezért a célért dolgoznak. Vala-
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Nyugodt tél, 
mozgalmas tavasz

Lassan érkezett el a várva várt tavasz, hiszen az idôjárás több arcát is megmu-
tatta a téli és tél végi hónapokban, napokban. Az azonban tény, hogy korántsem
olyan rossz a helyzet, mint az elmúlt év ugyanezen idôszakában volt, amikor is
aszályról és fagykárról folyt a beszélgetés. A tógazdaságok – legalábbis a szakem-
berek véleménye szerint – kedvezôbb feltételek mellett várják a tavaszi munkák
kezdetét, mivel a halak jól teleltek, elegendô víz állt rendelkezésre, s különösebb
havária sem nehezítette a halászok életét. Dr. Orosz Sándorral, a Haltermelôk
Országos Szövetsége és Terméktanácsa ügyvezetô elnökével azt vesszük sorra, hogy
mi is történt a szövetség életében ezen „csendes” hónapok alatt.

(Folytatás a 2. oldalon)
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hol nem kerekedik ki a történet, pedig a
szándékok eléggé egyértelmûek a kor-
mányzati oldalon is… A fejingatására azt
mondhatom, hogy egyértelmû a kormány-
zati szándék, ha eltekintünk attól, hogy
tudjuk, egy brüsszeli vitapozíciót nem itt
határoznak meg.

• Éppen ezért ingattam a fejemet:
Brüsszelre hivatkozva mondják, hogy nem
sikerült a célokat elérni.

– Ez igaz, de ha nincs egy elemi biza-
lom, akkor az élethez szükséges minimális
elemek is hiányoznának. Van elemi biza-
lom, van kormányzati szándék, aminek a
február 29-ei monitoring bizottsági ülésen
is hangot adtak, nota bene a brüsszeli köz-
remûködôk jelenléte mellett történt min-
dez, de hát döntés még nincs. És ebben
sajnálatos új elem, hogy miközben már
majdnem összeállt egy emészthetô, kohe-
rens feltételrendszer, miközben a halász-
ság nagy átka „visszaböffen”, érdekes új di-
menzióba helyezi a mostani folyamatokat.

• Bocsánat, de mi az, ami „visszaböf-
fen”?

– A termelôi csoportok hiánya. A piaci
érdekellentétek létezése és egyre súlyo-
sabb jelenléte a magyar halpiacon ebben a
kérdésben is szerepet kap. Miközben egy
kifejezetten nem piaci jellegû támogatás-
ról beszélünk, aközben nem lehet úgy el-
járni, hogy ettôl függetlenül a piacot is be-
folyásoló pénzrôl van szó. Aki kap, annak
ennyivel jobb a pozíciója. Aki nem kap –
függetlenül, hogy miért – ennyivel hátrá-
nyosabb helyzetben van a piacon. Mert-
hogy – bár a pénznek nincsen szaga – a
piaci megjelenést is befolyásolja az itt el-
nyert támogatás, mivel nincsen termelôi
csoport. Ebbôl általában az következik
ugyanis, hogy nem fejlesztésekre, hanem
pozíciószerzésre, térnyerésre fordítják a tá-
mogatás egy részét. Bízva abban, hogy az
így nyert piaci pozícióból származó több-
letbevételek a támogatás mindennapi cél-
jaihoz szükséges pénzeket biztosítja. Szóval
ez is az egyik oka annak, hogy április 11-én
rendkívüli közgyûlés elé visszük a témát,
mert ez stratégiai erejû kérdés, s ebben a
tagság véleménye nélkül nem lehet a vég-
sô szót kimondani. A kidolgozott akg prog-
ram tehát egységes, új neve van, de az ed-
digi eredményekre alapozva kívánjuk to-
vábbfejleszteni.

• Említette a termelôi csoportok hiá-
nyát. A közelmúltban Nagybaracskán vol-
tam, ahol a Hal Kft. egy gabonás termelôi
csoportba lépett be. Pintér Ferenc el-
mondta, hogy – s ez olvasható lapunk 4–5.
oldalán – a termelôi csoportnak milyen
elônyei vannak. Ugyanezt több más érte-
kezleten is hallani, miszerint létre kell hoz-
ni a termelôi csoportokat…

– Csoportokat?

• Igen, mert az intenzív termelôi tago-
zatnál is megfogalmazódott ez a szándék
(azóta sajnos kiderült, hogy a legnagyobb
intenzív termelô nem kíván belépni a cso-
portba), de a pontytenyésztôk részérôl is
van ilyen törekvés…

– Így már értem a többes számot, de az-
zal már kevésbé értek egyet, hogy más ter-
mékpályán mozgó termelôi csoportba lép-
jenek be a halas cégek. Ideig-óráig ez
ugyan jelent elônyöket a piac egyéb össze-
függéseitôl eltekintve, hiszen a szervezett-
ség önmagában elônyökkel jár. Egy-egy

ilyen szervezet kicsi, persze, a korábbi álla-
potához, az összefogás elôtti méretéhez ké-
pest nagyobb, s ebbôl ab ovo adódhatnak
bizonyos elônyök. De ha a nagyságrend
nem üti meg a kívánt mértéket, amit a piac
diktál, akkor a termelôi csoport sem tud
áralku-pozíciót javítani hosszú távon. A
piaci igényeknek megfelelô nagyságrendû
termékcsoport megalakítása a cél, s ez vél-
hetôen egy-egy halfaj esetében egy-egy ter-
melôi csoportot jelent.

• Tud-e valamit tenni ebben az ügyben a
szövetség?

– Amikor ez a kérdés napirendre kerül,
minden egyes alaklommal nekibuzdulunk,
s kísérletet teszünk, hogy akkor most
megalakítjuk a csoportot. De a végén vér-
zô fejjel mondjuk, hogy ez most nem jött
össze, legföljebb legközelebb. Úgy látszik,
nem lehet elégszer mondani, hogy
mennyire fontos volna az összefogás. Az is
kétségtelen tény, hogy azokban az ágaza-
tokban, ahol már létrejöttek ezek a csopor-
tok, ott már hamarabb eljutottak Mohá-
csig. Hát, ha ennek az ágazatnak is Mohács

kell, lehet, hogy ezt a folyamatot gyorsítani
kellene, hogy mielôbb el lehessen indulni
a helyes úton.

• Akad még egy érzékeny témakör,
amely ugyancsak napirenden van, ez pedig
a halászatról és a horgászatról szóló tör-
vény módosítása. Ma már mindkét tábor –
halász és horgász – elfogadja, hogy szük-
ség van a törvény módosítására.

– Így igaz: ez a megállapítás 2005 szep-
temberében, a halászok és a horgászok
nyílt parlamenti vitanapján is megfogalma-
zódott. Lényegében nem történt semmi
annak ellenére, hogy rá egy évre ismétel-
ten összeültünk az illetékes minisztériu-
mokkal, s annak ellenére sem, hogy az
FVM-ben külön deregulációs program in-
dult. Azt kell mondjam, hogy az akkori
megállapítások ma is igazak, de eközben
az idô haladt elôre, és új fejlemények áll-
tak elô az Európai Unióban is. Miután tag-
jai vagyunk ennek a közösségnek, az uniós
szabályozás is érinti a magyar törvényeket.
Ha listáznánk a változtatni valókat, lehet,
hogy könnyebb volna egy új törvényt
megalkotni, mint a régit módosítgatni. El
kell végre dönteni, hogy mi is a halászat, s
hova tartozik? Lehetséges, hogy a brüssze-
li technikákat, igazgatási, hatósági, finan-
szírozási, kapcsolatrendszeri mechanizmu-
sokat kellene idehaza leképezni, mivel
ezek jelentôsen mások, mint amikor a tör-
vényt elfogadtuk. Vannak persze standard
elemek, de nem hiszem, hogy ilyen körül-
mények közepette lehetne – pusztán a ha-
lász-horgász viszony ügyes-bajos dolgaiból
kiindulva – rendezni a törvényi, szabályozá-
si kötelezettségeket. Az ágazatnak egy jóval
nagyobb önállóságot biztosító törvényi hát-
térre van szüksége már abban a tekintet-
ben is, hogy a halászat nem feltétlenül tar-
tozik a mezôgazdasághoz, a környezetvéde-
lemhez. Ezekkel egyenértékû ez a tevé-
kenység, függetlenül a nagyságrendjétôl.
Ebbôl az alapelvbôl kiindulva kellene épít-
kezni mind a belsô, mind az uniós igazgatá-
si kapcsolatrendszerben. Ezzel elkerülhetô-
vé válhatna az, hogy fölösleges álalkuk ál-
dozatává váljon a halászati ágazatot érintô
jó néhány kérdés (utalok itt az extenzív ha-
lastavi célprogram ügyére). Egy önálló ha-
lászati, a miniszterrel egyenrangú tárgyaló
létezése mellett nem állhatott volna elô az
a csúfos helyzet, ami az említett célprog-
ramban bekövetkezett. Vagy az sem, hogy
kimaradunk ebbôl-abból, miközben a kö-
telmek csak rakódnak a vállunkra. A tör-
vénymódosítással kapcsolatos elképzelése-
ket még nem dolgoztuk ki részletesen, az
általam elmondottak csak a gondolat szint-
jén fogalmazódtak meg. Már csak azért is,
mert a tárcánál sincs hivatalos munkaanyag
a módosításokról, amelyhez köthetnénk a
javaslatainkat.

• Ôsszel várható a törvénymódosítás, ek-
kor veheti fel ugyanis az Országgyûlés a
törvényalkotási programjába…

– Ilyen hangok hallatszanak, de én is lát-
tam már karón varjút…

Hajtun György

2 Halászati Lapok

ÉRDEKKÉPVISELET

Nyugodt tél, mozgalmas tavasz
(Folytatás az 1. oldalról)

Jól telelt a halállomány
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PIACSZABÁLYOZÁS

A Magyar Halgazdálkodási Technológia-
fejlesztési Platform általános célja a halá-
szati ágazatban tevékenykedô gazdasági
szereplôk versenyképességének javítása,
aminek együtt kell járnia a halászati termé-
kek minôségének és az élelmiszerbizton-
ságnak a javulásával, ugyanakkor elenged-
hetetlen a környezet- és természetvédelmi,
valamint az állatjóléti normák maradékta-
lan betartása is, hangsúlyozta a docens.
Már létezik az Európai Halászati Alaphoz
illeszkedô Magyar Halászati Stratégia,
amely elsôsorban a beruházások és az inf-
rastruktúra fejlesztését irányozza elô. A
platform azonban csak a kutatás-fejlesztés-
re és innovációra fókuszálhat, más jellegû
beruházások nem szerepelhetnek a straté-
giában.

Egy platform akkor legitim, ha az ágazat
egyértelmûen elfogadja és támogatja a
megvalósulását. Ebben is szerencséje volt a
tanszéknek: igaz, hogy rövid volt a pályázat
beadási ideje, de így is sikerült 58 halgaz-
dálkodási szervezet (Haltermosz, HAKI,
egyetemek és 47 gazdasági vállalkozás) bi-
zalmát, egyetértését megszerezni. E társa-
ságok azokat a kutatás-fejlesztési pontokat
vizsgálják meg közösen, amelyekkel a költ-
ségek csökkenthetôk vagy a profit növelhe-
tô. Hangsúlyozni kell, hogy nem csak a ha-
zai bevételi forrásokra, hanem az exportra
is koncentrálni kell. A bíráló bizottságnál
bizonyára sokat nyomott a latban az, hogy
fel tudták mutatni, hogy a halászati ágazat
az elmúlt évtizedekben jelentôs mértékû
technológiai transzfert hajtott végre a világ
sok pontján. Elsôsorban a fejlôdô orszá-
gokban a keltetô házak telepítése, a halfel-
dolgozók létesítése az, ami megalapozta a
magyar halászati szakemberek, tudósok
hírnevét a világban. A docens szerint büsz-
ke lehet az ágazat erre a FAO által támoga-
tott tevékenységre, mert más ágazat nem
volt erre képes a rendszerváltás után.

A nyertes pályázatnak köszönhetôen il-
lusztris társaságba került a halászat, mivel
más mezôgazdasági alapanyag-elôállító
ágazat nem nyert. Nyert viszont például a
gyógyszeripar, a nanotechnológiai ipar, az

informatikai platform, a gépjármûgyártók
közössége, az élelmiszer-feldolgozók szö-
vetsége, az ÉFOSZ. Összesen 11 nyertes pá-
lyázat van, s ez jelzi, hogy a halászat ugyan
kis ágazat, de a kutatás-fejlesztés és innová-
ció területén már eddig is nagyon sokat le-
tett a világ asztalára. Köszönhetô ez a már
említett FAO programnak, Woynarovich
Elek professzornak és az ôt követô generá-
ciónak. Most ismét itt a lehetôség, hogy va-
lami jót, hasznosat alkossunk a jövô érde-
kében, mondta Urbányi Béla. Mi nem
azokra a témakörökre akarunk koncent-
rálni, amelyek „lerágott csontok”, folytatta
a gondolatot. Nagy lehetôség mutatkozik
az intenzív rendszerek telepítésében, hi-
szen nagy kinccsel, a geotermikus vízzel
rendelkezünk, amit okszerûen és éssze-
rûen hasznosíthatnánk. Emellett olyan na-
pi problémákkal is érdemes foglalkozni,
mint a takarmányozás kérdése: néhány tíz
évvel ezelôtt volt már egy trágyázási tech-
nológiai elképzelés, amit érdemes volna
feleleveníteni, adaptálni a mostani viszo-
nyokra. A természetes hozammal ugyanis
jelentôs mennyiségû takarmányt válthat-
nánk ki, s jövedelmezôbbé lehetne tenni a
termelést. Egy szó, mint száz, olyan újszerû
gondolkodást szeretne a platform megho-
nosítani, aminek következtében megindul-
na egy másfajta fejlôdés. Ma még jól él a
halas társadalom, de ha a környezô orszá-
gok halászata is felfejlôdik (lásd Horvátor-
szág, Románia, Ukrajna), akkor csak a fej-
lesztések révén tudunk velük lépést tarta-

ni. A magyar ember legnagyobb értéke a
szürkeállomány, s ezt a területet sem volna
szabad veszni hagyni.

A régi-új technológiák életre kelése azt
is jelzi, hogy a magyar haltermelés szerke-
zetét jelentôsen át kell alakítani, mert ma
a pontytermelés jelenti a túlsúlyt, s mint
látszik, egyre kevésbé nyereséges ez a ter-
melés. S egyre nagyobb az igény a feldol-
gozott, szálkamentes, finom, egészséges ra-
gadozóhalak iránt (lásd az afrikai harcsa
piaci diadalát). Márpedig ha ilyen szándék
is motiválta a pályázókat, akkor szinte min-
den egyes ágazati szereplôvel konszenzus-
ra kell jutni. Nem véletlen tehát, hogy a
tanszék azt is vállalta a pályázatában, hogy
2009-re, amikorra is le kell tenni a megva-
lósíthatósági tervet (feasibility study), az
ágazati szereplôk 90 százalékának a támo-
gatottságát elnyerik. Ez nem utópia, a do-
cens bízik abban, hogy gyôz a józan ész. A
halászati ágazatban a pontytermelés ha-
gyományos, hiszen a magyar ember szereti
ezt a halfajt. De jön az új generáció, aki vi-
szont már nem a pontyot, hanem a raga-
dozókat, a tengeri halakat részesíti sokkal
inkább elônyben.

Az persze nehéz kérdés, hogy sikerül-e
az elkészülô stratégiával összefogást gene-
rálni az ágazatban. A pályázatokat elbíráló
bizottság a döntés elôtt meghallgatta a pá-
lyázókat is. Urbányi Béla, mint a platform
vezetôje, Lévai Ferenccel, az Aranyponty Zrt.
elnök-vezérigazgatójával, a szövetség tógaz-
dasági társelnökével ment a meghallgatás-
ra. Lévai Ferenc mondandójában nem tit-
kolta, hogy ebbôl a kis ágazatból is hiány-
zik az összefogás, itt is jellemzô a széthúzás,
mivel mindenki a saját piaci érdekeit he-
lyezi elôtérbe. Pedig ma már az is érzékel-
hetô, hogy a befektetô tôke megjelent a
magyar halászatban, mivel látnak benne
fantáziát és pénzt is. A docens szerint nem
sok idô kell ahhoz, hogy egy tôkeerôs, koc-
kázati tôkével rendelkezô befektetô geo-
termikus energiára építsen egy halgazda-
ságot, és a termeléssel felkavarja a piacot.
Az ilyen új szereplôt csak akkor lehet „kor-
dában tartani”, ha az összefogás (lásd ter-
melôi csoport) adott, már létezik. Nem
szabad tehát a fejünket a homokba dugni,
szembe kell néznünk az összefogás hiányá-
nak a problémájával is.

A platform, pontosabban a stratégia
annyit ér, amennyi megvalósul belôle, s eb-
bôl a szempontból a platform szûk körû
menedzsmentje nagy kihívás elôtt áll. Nem
véletlen, hogy olyan szakembereket kér fel
a projekt vezetôje ebbe a vezetôi körbe,
akik jól ismerik az ágazatot, s a valós prob-
lémákat. A stratégia kidolgozásakor pél-
dául nagy hangsúlyt helyeznek a marke-

Egy pályázat és következményei
A Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke és az általa képviselt halásza-
ti ágazat pályázatot nyert a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
által kiírt uniós pályázaton. Ennek az a célja, hogy egy ágazat platformot alakít-
son, így a magyar halászság is részesévé vált a Nemzeti Technológiai Platform
programjának. A platform elnyerését követô két évben az ágazatban ki kell dol-
gozni a rövid- és középtávú kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiát, amely lehe-
tôvé teszi, hogy az ágazat a pályázati támogatás révén olyan lendületet kapjon,
amelynek eredményeként a termékeik idôben és értékben jól pozicionálva jelen-
hetnek meg a hazai, valamint a világ halászati és akvakultúra piacán. Dr. Ur-
bányi Béla tanszékvezetôt, egyetemi docenst kérdeztük a pályázatról.

Dr. Urbányi Béla

(Folytatás a 7. oldalon)
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Dobó Péterné elôször arról tájékoztat, hogy
2005-ben alakult a beszerzési és értékesíté-
si szövetkezet, mégpedig Nagybaracska és
Környéke Szövetkezet néven. A 15 alapító
tag között egyéni gazdálkodók, vállalkozá-
sok és nagyobb cégek – köztük Pintér Ferenc
kft-je – található. Néhány hónap mûködés
után a taglétszám 30 fôsre duzzadt a terme-
lôi csoport, s ekkor döntötték el, hogy épí-
tenek egy új gabonaszárítót. A környékbeli
hasonló üzemek ugyanis már nem elégítet-
ték ki a gazdák igényeit sem minôségben,
sem árban. Miután a helyi, Király Sándor ve-
zette önkormányzat komoly támogatójuk-
ká lépett elô, így egy, az önkormányzat által
felajánlott 6 hektáros területen – a tervezé-
sek és engedélyek beszerzése, a pályázat
megírása és megnyerése után – tavaly év
elején megkezdôdhetett az építkezés,
amelyhez 25 millió forintot nyertek EMVA
forrásból. Ehhez párosult még egy 2005-
ben, a bész által elnyert 9,5 millió forintos
beruházási támogatás, amellyel a saját erô-
forrás is rendelkezésre állt. A teljes beruhá-
zás 160 millió forintba került.

A próbaüzem sikeresen zajlott, így a cso-
port újabb 16 millió forintos eredménnyel
gazdagodott. Tavaly augusztus végén újabb
pályázatot adtak be, mert azt is eldöntöt-
ték, hogy a termelôi csoportot kibôvítik: a
térségben dolgozó összes mezôgazdasági
vállalkozót, nagy- és kisgazdaságokat kértek
fel az együttmûködésre. Globalizálódó vilá-
gunkban, ha egy térség minél nagyobb egy-
séget alkot, annál nagyobb lesz az esélye a
piaci pozíció erôsítésére. A célkitûzés meg-
valósult, hiszen 11 ezer hektáros területet
fognak össze. Ennek is köszönhetô, hogy
tavaly szeptemberben az FVM hivatalosan
is elismerte a bészbôl átalakult termelôi
csoportot. Ma már minden jogosítványuk
megvan ahhoz, hogy a térségben központi
szövetkezetként mûködjenek. A jelenlegi
tagok elsôsorban kukorica- és árpatermesz-
téssel foglalkoznak, de alakulóban van egy
másik termelôi csoport is, amely az olajos
magvak termelôit fogja össze.

Az újonnan átadott gabonaszárító – 24
órás üzemmódban – 500 tonna gabonát
képes feldolgozni, amely mennyiséggel ki-
szolgálják a térségben gazdálkodók igé-
nyeit. A tisztító ennél nagyobb kapacitású,
óránként 30–40 tonnás ütemben dolgozik,

így a kalászosokat nagyobb mértékben dol-
gozzák fel. A betakarítás idején beosztják a
gazdákat, így mindenki sorra kerülhet,
mégpedig akkor, amikor az általa termesz-
tett növény nedvességtartalmának az opti-
mális betakarítási ideje eljön. A piaci moz-
gásokat folyamatosan figyelik, s szoros
munkakapcsolatot ápolnak a bajai Sugó
Kft.-vel, amely mezôgazdasági termények
termeltetésével és exportjával is foglalko-
zik.

Az ünnepségen találkoztunk Bartha Ist-
vánnal, az FVM vezetô tanácsosával is, aki a
tárcán belül a termelôi csoportokkal foglal-
kozik. A nagybaracskaiakkal 2005-ben talál-
kozott elôször, amikor is megalakították a
beszerzési szövetkezetet. A jogszabályi felté-
teleknek megfelelôen pályáztak és nyertek,
s következô lépésként az elnyert támogatá-
sokból épült a szárító. A termelôi csoporttá
alakulás ugyancsak pozitív lépésnek számí-
tott, hiszen az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Programban ez a titulus pályázás-
kor pluszpontokat ér. A termelôi csoport-
nak egy fiatal gazdálkodókat tömörítô szek-
ciója is létrejött, s ezek a fiatal gazdák is
elônyt élveznek a tcs tagjaiként.

„A nagyobb hajó jobban ellenáll a tenge-
reken a viharoknak” – mondta a vezetô ta-
nácsos azzal kapcsolatban, hogy miért is
fontos a gazdák összefogása. Nem véletlen,
hogy az agrártárca stratégiájában is vezetô
helyet kapott a különbözô termelôi csopor-
tok, szövetkezetek támogatása, ösztönzése.

Jelenleg mintegy 250 különféle termelôi
csoport mûködik valamennyi a mezôgazda-
sági ágazatban, s ezek összességükben
15–20 ezer termelôt tömörítenek. A tcs-k
termelôi volumene éves szinten 140-150
milliárd forint, ami ahhoz képest szép
eredmény, hogy három-négy évvel koráb-
ban ennek csupán a töredéke volt a kibo-
csátott termékek értéke. A termelôi csopor-
tok 2004–2005-ben nagy lendülettel jöttek
létre, azóta ez a lendület megtorpant, így
évente 30–50 csoport megalakulásáról szá-
molhatott be Bartha István. A folyamat is-
mételt felgyorsulásában azonban szerepet
játszhat, hogy a régiek mellett új támogatá-
si formák nyílnak meg a gazdák számára. S
a már meglévô termelôi csoportok mûkö-
dése is jó hatással van a gazdák tudatára.

Baja és térsége országgyûlési képviselôje,
Zsigó Róbert (Fidesz-MPP) is jelen volt a kép-
zeletbeli szalag átvágásakor. Egy polgár-
mester akkor lehet sikeres, ha hajlandó

együttmûködni, s mindent megtesz azért,
hogy a településével kapcsolatos ügyekben
pártpolitika nélkül megtalálja azon szerep-
lôket, akik tenni akarnak a fejlôdésért,
kezdte mondandóját a képviselô. Nagyba-
racskán mind a polgármester, mind a kép-
viselô testület tudja ezt az alapigazságot.
Ahhoz, hogy a falu meg tudja tartani a fia-
talokat, s érdemes legyen itt maradni, ah-
hoz összefogásra van szükség, hiszen más-
ként nem teremthetô munkahely és megél-
hetési lehetôség a fiatalok számára. A tér-
ségben leginkább mezôgazdasággal foglal-
koznak, ebbôl élnek és tartják el a családo-
kat. Számos, a nagybaracskaihoz hasonló
beruházás lehetôséget ad arra, hogy a me-
zôgazdasággal foglalkozó idôsebbek és egé-
szen fiatalok is nagyobb értéket állítsanak
elô.

Ám az is tény, hogy egyre nehezebb az
önkormányzatoknak, a kistérségi vállalko-
zásoknak megélni. Az uniós támogatások
közül a vidékfejlesztési kiemelkedik, de
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Az egység ereje: új szárító épült
Az újságíró számára is öröm, ha olyan meghívót kap, mint jómagam legutóbb
Nagybaracskáról: egy új beruházást, nevezetesen egy gabonaszárítót adtak át.
Pintér Ferenc, a nagybaracskai Haltermelô és Értékesítô Kft. ügyvezetô igazgató-
ja szerint ezzel a beruházással a haltermelô cég takarmányhelyzete megoldódott,
hiszen az fejlesztés következtében évrôl évre lesz elegendô ennivaló a halak számá-
ra, mégpedig elfogadható áron. Dobó Péterné, a gabonaszárítót irányító termelôi
csoport vezetôje csak megerôsítette Pintér Ferenc mondandóját.

Dobó Péterné Pintér Ferenc 



miután átalakult a támogatás szerkezete,
nem csak a mezôgazdaság fejlesztését kell a
vidékfejlesztésen érteni. Hiába valósul meg
egy beruházás, ha egy község nem tudja
megfelelô módon fenntartani oktatási in-
tézményét, nem tud iskolát biztosítani. Ek-
kor a fiatalok elköltöznek, s nem lesz, aki
termeljen. A vidékfejlesztés a szociális, ok-
tatási, egészségügyi ellátás fejlesztését is
magában foglalja. Az önkormányzatok ma
már erôn felül teljesítenek, hogy az intéz-
ményeiket, szolgáltatásaikat fenntarthas-
sák.

Pintér Ferenc, a Hal Kft. ügyvezetô igaz-
gatója megerôsíti, hogy alapító tagjai an-
nak a beszerzô és értékesítô (bész) szövet-
kezetnek, amely késôbb termelôi csoporttá
(tcs) alakult. A cég, mint takarmányfo-
gyasztó gazdaság, ma már abban a helyzet-
ben van, hogy biztos lehet az abrak beszer-
zésében, hiszen az éves felhasználásuk
60–70 százalékát a termelôi csoporton ke-
resztül biztosítják. A termény jó minôségû
és kedvezô áron szerezhetô be, ami azért is
fontos, mert a kft. éves szinten 1300 tonna
takarmányt használ fel, amelynek 30 száza-
lékát a saját, bérelt földterületen – 86 hek-
táron – állítanak elô. A termelôi csoport-
tagságnak az is elônye, hogy a takarmányt
helyben, rövid szállítási útvonalon vehetik
meg, ráadásul a tárolási költséget is megta-
karíthatják, mivel a kiszállítás a felhasználás
ütemében történik.

Az összefogásnak köszönhetôen a Hal
Kft. elôtt is új lehetôségek nyílnak meg. A
hallal kapcsolatos elképzelések szerint Er-
délybe érdemes ivadékot, étkezési halat
szállítani. A termelôi csoport ügyvezetése
már keresi a kapcsolatokat, és remény van
arra, hogy rövidesen létrejön az üzlet. Ami
viszont gondot jelent a cégnek, hogy a szál-
lítási kapacitásuk kicsi, bôvítésre, korszerû-
sítésre szorul. Olyan gépjármûvek beszer-
zésén gondolkodnak, amelyekkel az export
is megoldható. S talán lesz olyan pályázati
lehetôség is, amellyel a halászati szállítási
eszközök beszerzését támogatják, mégpe-
dig 60 százalékos vissza nem térítendô
összeggel. Pintér Ferenc végül elmondta a
cégérôl, hogy 315 hektáron fekszik a tógaz-
daság, s 85 hektáros természetes vízfelüle-
ten is gazdálkodnak, amit horgásztatással

hasznosítanak. Több mint másfélszáz hor-
gász tölti itt évrôl évre a szabadidejét. A kft.-
ben 85 százalékos tulajdonnal a MOHOSZ
rendelkezik, míg 5 százalékot az egyéni
gazdálkodó Csatári József birtokol.

Király Sándorral elôször egy kis idôutazást
hajtunk végre. Az elsô dátum 1992: ekkor
indult a földkárpótlás, s ekkor szemelte ki
az önkormányzat azokat a területeket, ame-
lyeken ma már több ipari létesítmény, a
többi között a szárító üzem is mûködik. A
történet persze nem volt ilyen egyszerû:
csak 2001-ben sikerült a tulajdonjogot le-
rendezni. Hat éves küzdelem nyomán ju-
tott az önkormányzat a 168 hektáros terü-
lethez, amely ma már a falu érdekeit szol-
gálja. Hosszú távú tervek válhatnak így való-
ra. Az önkormányzat ipari park megépíté-
sét tervezi, közvetlen a falu határában, s el-
sôsorban azért, hogy a fiatalabb korosztály-
nak is legyen munkalehetôsége. „Nekünk
az a legfontosabb, hogy helyben tartsuk a
falu szülötteit”, jelentette ki Király Sándor,
aki 1990 óta polgármester Nagybaracskán.

Megválasztásakor 2700-an éltek a települé-
sen, ma 2499-en. A kistérségben két telepü-
lés büszkélkedhet azzal, hogy alacsony a
munkanélküliség: Bácsbokod és Nagyba-
racska az a két falu, ahol 5 százalékos a
munkanélküliek aránya.

Az önkormányzatnak persze nincsenek
milliárdjai a fejlesztéshez, de van forgalom-
képes vagyona, amit nem éltek fel. Az ön-
kormányzat költségvetését úgy alakítják,
hogy a lehetô legoptimálisabb gazdasági

környezetet teremtsék meg. Áldoznak arra,
hogy ipar települjön a faluba és határába,
ezért is adták jelképes összegért a termelôi
csoport számára a hat hektár földet. Hat-
száz forintot kértek a területért, ami me-
gint csak a hosszú távú gondolkodást jelzi.
Így ugyanis családoknak adnak munkalehe-
tôséget, nem beszélve arról, hogy a tcs je-
lentôs összegû adót fizet a falu mûködésé-
hez. S rajzolódik az ipari park további része
is: egy 2,5 hektáros területen zöldség-gyü-
mölcstárolók épülnek, s a további területre
is vannak érdeklôdô befektetôk. Miként
egy másik természetes kincsük kiaknázásá-
ra, a 36 Celsius-fokos termálvíz hasznosítá-
sára is. A polgármester az átadó ünnepsé-
gen bejelentette, hogy a termelôi csoport-
nak megalakult egy junior szekciója, amely-
nek gazdálkodását úgy segítik, hogy egy 69
hektáros szántóterületet biztosítanak. Ezen
a földterületen a csoporttagok gyermekei
gazdálkodhatnak. Fontos, hogy kistérség-
ben is gondolkodjon egy falu vezetése. A
polgármester már 1992-ben kötött kistérsé-

gi megállapodásokat, mert már akkor lát-
ták, hogy csakis összefogva tudnak életben
maradni.

Ha valaki Baja irányából érkezik Nagyba-
racskára, a falu határában egy szép ipari lé-
tesítményekbôl álló blokkot lát. Király Sán-
dor bízik abban, hogy ez a látvány mintegy
40 hektárra terjedhet ki. Idén a 20. Sobri
Kupára érkezô vendégeket már kedvezô
látvány fogadja.

H. Gy. 
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Király Sándor

Az új gabonaszárító
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MARKETING PROGRAM

A BH Zrt. alapvetôen azért vesz részt a kiál-
lításon, mert a FeHoVa a vadász- és a hor-
gászturizmus egyik meghatározó esemé-
nye, kezdte mondandóját Kiss György Károly
vezérigazgató. A BH Zrt. a legnagyobb ter-
mészetes vízfelülettel rendelkezô cég,
amely nagy hangsúlyt fektet a horgászok ki-
szolgálására is. Az ország egyik legértéke-
sebb víz-testérôl van szó, így fontos, hogy a
nagyközönségnek is bemutassák a Balaton
állapotát, halállományát, s mindazt, amit a
cég kínál a horgászok számára. A cégveze-
tés évrôl évre azon fáradozik, hogy minél
kedvezôbb feltételeket teremtsenek a hor-
gászoknak. Négy éve új rendszert alakítot-
tak ki a horgászjegy eladásában. Egyszerûsí-
tették a bérletek, napi, heti, havi jegyek ér-
tékesítését, miközben bôvítették a szolgál-
tatások körét. Ha valaki országos jegyet vá-
sárol, akkor a szolgáltatások a balatoni hor-
gásztavakon túlra is érvényesek. Kifejlesz-
tettek egy speciális etetô anyagot is, amit az
elsô két évben ingyen adtak az országos
horgászjegyet vásárlóknak. A balatoni hor-
gászok száma jól tükrözi a vízfelület nagysá-
gát: mintegy 80 ezren töltik horgászással a
szabadidejüket vízen és vízparton egyaránt.

De van-e elegendô hal a tóban? Ez a kér-
dés örök, miként az ebbôl adódó ellentét
is horgász és halász között. Az ellentét
olyannyira mély, hogy az észérvek mit sem
számítanak. Ennek ellenére a vezérigazga-
tó úgy gondolja, hogy az egyetlen járható
út a két tábor kapcsolatának fenntartásá-
ban, helyreállításában a párbeszéd. A halá-
szoknak alapérdeke, hogy a tevékenységü-
ket a nyilvánosság elôtt végezzék, és tájé-
koztassák a széles közvéleményt. Ugyan-
csak a nyilvánosság jegyében hirdették
meg idén azt az akciót, amelynek során áp-
rilistól októberig minden hónapban ren-
deznek egy nyílt napot. Ezen a napon – in-
ternetes elôzetes bejelentkezés alapján –
bárki bekapcsolódhat a balatoni halászok
munkaprogramjába, és betekinthet e ne-
héz mesterség rejtelmeibe. Ennek során
kiderül, hogy mit is fog a halász, kiderül-
het az is, hogy milyen embert próbáló a
foglalkozás, miként az is, hogy sok esetben
csak csekély a zsákmány. Illúzió persze
nincs: Kiss György nem reméli, hogy azok
is eljönnek legalább egyszer a nyílt napra,

akik a leginkább a hangadói a halász-hor-
gász ellentétnek.

A balatoni haltelepítés ma már komp-
ról, elôre meghirdetve, sajtónyilvánosságot
biztosítva, s egy kis show-t is mögé téve tör-
ténik. Márciusban 50 tonna halat telepítet-
tek a vízbe, s ezt az idén még három alka-
lommal – júniusban, júliusban és augusz-
tusban – megismétlik.

Szabó József, vagy ahogy mindenki ismeri,
Szabó Joe, az ÖKO 2000 Vállalkozás veze-
tôje Akasztón építette ki tógazdaságát.
Idén második alkalommal vannak jelen a
kiállításon, mivel az elôzô, a 14. FeHoVa jó
eredménnyel zárult a számukra. A kiállítás
után szinte megduplázódott a horgászok
létszáma (pontos számot nem árul el a cég-
tulajdonos), ami annak is köszönhetô,
hogy az elmúlt években igen sokat költöt-
tek a marketing tevékenységre. Az akasztói
szikiponty ma már országosan is ismert,
miként a horgászpark és a halas csárda is.
Idén már nem várják, hogy a horgászlét-
szám a kétszeresére nô a kiállítás hatására,
de 10–20 százalékos növekedéssel már elé-
gedettek lennének. Szabó Joe azt reméli,
hogy azok a látogatók is eljönnek a stand-
jukhoz, akik az elôzô kiállításon nem jutot-
tak el hozzájuk.

Az akasztói horgászparkot inkább hor-
gászparadicsomként emlegethetjük, hi-
szen évrôl évre jelentôs fejlôdés tapasztal-
ható a tógazdaságban. A horgásztavak
partjain a horgászhelyek szinte egész év-
ben foglaltak, fôszezonban csak az elôre

bejelentkezôk jutnak stéghez. Pedig ez a
terület nem igazán volt vendégcsalogató.
Szikes, kietlen tájra épült a tógazdaság,
mintegy 220 hektáron, s miután a talaj
adottságai kedvezôek a haltermeléshez,
igen jó ízû halat termelnek. A halhús ízé-
hez és minôségéhez a területi adottságok
legalább 60 százalékban járulnak hozzá,
míg a halászok a termelési technológiájuk-
kal csupán 40 százalékos mozgástérrel ren-
delkeznek. A gazdaság ma már kinôtte ma-
gát, hiszen a családi vállalkozásban indult
gazdálkodás több üzletágat is visz. A halter-
melés és -eladás mellett horgásztatással,
vendéglátással, ökoturizmussal is foglal-
koznak. A Szabó családnak (a feleség viszi
a vendéglátást, a három gyermek, Zsolt,
Csaba és Andrea az iskola és a tanulás mel-
lett segít) kiváló munkatársai vannak: a fô-
szakács Pálfi Norbert, a hal- és pörköltfôzô
mester Dulai Pál, Korpás Rita kiváló marke-

tinges, és Szabó Róbert a halászati ágazat
vezetôje. Ugyanakkor egyre nehezebb
eredményesen gazdálkodni, mivel a köz-
gazdasági környezet is egyre több terhet ró
a vállalkozásokra.

A vállalkozás az elmúlt 12 évben nem
volt veszteséges, habár a nyereség mértéke
évrôl évre változott. Tavaly jó évet zártak,
mivel nagy volt a forgalomnövekedés, s ha
az idén is hasonló mértékû eredményt ér-
nének el, akkor az ügyvezetô elégedett len-
ne. A horgászparkban a strand épületét
bôvítették, a korábbi nyolcvan személy be-
fogadására alkalmas helyiséget 200 fôre
bôvítették. Az új épületet májusban adják
át, s nem kell attól tartaniuk, hogy nem
tudják kihasználni, mert szeptember vé-
géig már csak három szabad hétvége ma-
radt. Szûk kapacitást a szálláshelyek száma
jelenti. Jelenleg a panzió hat lakrészében
27 vendéget tudnak elszállásolni, de ennek
bôvítésén is gondolkodnak. A tervek sze-
rint sportpályákat is építenek annak érde-
kében, hogy a strand mellett minél több
szórakozási lehetôségeket biztosítsanak.

H. Gy.

A 15. jubileumi évhez illôen az eddigi a legnagyobb kiállítást rendezték március
27–30. között a Hungexpo „A” pavilonjában. A Fegyver, horgászat, vadászat
nemzetközi kiállítás (FeHoVa) 8250 négyzetméteren, 12 országból érkezett 230
kiállítóval fogadta a látogatókat. A vadászat és a horgászat ma már komoly üz-
let- és iparággá nôtte ki magát, így nem csoda, hogy a nagyközönség is komoly
érdeklôdést mutatott. A kiállítók között két halas cég is megjelent, képviselve ez-
zel a magyar halászatot: a Balatoni Halászati Zrt.-tôl Kiss György Károly vezér-
igazgatót, az ÖKO 2000 Vállalkozástól Szabó József ügyvezetôt szólaltattuk meg.

Halas cégek a FeHoVa-n

Kiss György Károly Szabó József
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A konferencián, Dr. Urbányi Béla tanszékve-
zetô, egyetemi docens megnyitóját köve-
tôen dr. Orosz Sándor, a Haltermelôk Or-
szágos Szövetsége és Terméktanácsának el-
nöke vezette fel a fórumot. Az elnök úr ki-
fejtette, hogy a szakmai nap témája fontos
a halászság számára és reméli, hogy az
ilyen jellegû rendezvények hozzájárulnak
ahhoz, hogy a két, jelenleg nem mindig
egy hajóban evezô csoport – a halász- és a
horgásztársadalom – elkezdje az ésszerû és
megoldást keresô párbeszédeket.

Az elôadások az alábbi témákat ölelték
fel:

Rácz Béla haltermelô A pisztrángsügér
jelentôsége horgászvizekben címmel tar-
tott elôadásában ismertette a pisztrángsü-
gér elterjedését, biológiáját és hazai szapo-
rítási tapasztalatait. Kitért a törpeharcsa
„horgászhiedelemként” aposztrofált pusz-
tító tulajdonságára, és meg is cáfolta azt,
sôt egyéb, nagyon pozitív tulajdonságai
miatt kívánatos, telepítendô halfajként ja-
vasolja horgászvizekbe is. Horváth Zoltán
több éve foglalkozik horgásztatással.
Elôadásában ismertette, hogy az afrikai
harcsa megjelenése a horgásztavakban
hogyan szélesíti a fajkínálatot, és újabb él-
ményekkel gazdagíthatja a horgász vendé-
geket. Felhívta a figyelmet a nehézségekre
is, miszerint szükséges a vízhôfok folyama-
tos kontrollja, továbbá a horgásztavakban
az afrikai harcsa táplálkozási szokásai is ne-
hezítik a fogási esélyeket.

Szabó Róbert bemutatta, hogy az Öko
2000 vállalkozás hogyan alakult át nap-
jainkra egy minden igényt kielégítô, az
egész családnak kikapcsolódást biztosító
rekreációs központtá egy hagyományos tó-
gazdasági tevékenységbôl. A folyamatos
fejlesztések révén kialakították a horgásza-
ti lehetôségeket, egy csárdát panzióval, to-
vábbá wellness-programok és strand is ta-
lálható a komplexumban. Mindehhez az
alapot egy extenzív jellegû, a szikes vidék
területi adottságait kihasználó, saját fej-
lesztésû technológián növekedô különle-
ges íz- és húsminôségi paraméterekkel
rendelkezô, úgynevezett „sziki ponty” adja.
A ponty mellett természetesen komoly ér-
tékes képviselnek a ragadozó halak külön-

bözô fajai is. Végezetül Szabó Róbert
kiemelte, hogy az állandó minôséget kép-
viselô haltermékek akkor vállnak igazi ér-
tékké, ha hozzájuk társul a folyamatos és
jól felépített marketingmunka.

Dr. Horváth László professzor elôadásá-
ban a gazdaságilag legfontosabb három ra-
gadozó halfaj (csuka, süllô, harcsa) ivadék-
kori táplálékválasztásáról beszélt. Bemutat-
ta a fajok ívási és ivadékkori viselkedését,
valamint ennek hatását a lárvák táplálkozá-
sára. Az elôadó a csuka esetében a Cope-
poda fajok adult, a süllô esetében ugyan-
ezen fajok juvenilis egyedeit, a harcsa ese-
tében pedig a nagymennyiségû vegyes
mezoplanktont tartja a legfontosabb ter-
mészetes tápláléknak. Végül, de nem utol-
só sorban elôadása végén Horváth pro-
fesszor gyakorlati tanácsokat adott, hogy a
halas gazdák miként tudják megteremteni
ragadozó ivadékaik számára a megfelelô
táplálékbázist.

Gönczy János elôadását a hazai halgazdál-
kodás múltjának felelevenítésével kezdte.
Beszélt a ragadozó halak hazai halgazdál-
kodásban betöltött szerepérôl, kiemelten a
balatoni süllô múltbéli hírnevérôl. Kitért a
hazai horgász- és halászszervezetek kapcso-
latára, majd részletesen beszámolt a raga-
dozó halak természetes vizekben betöltött
szerepérôl. Az elôadás zárásaként felhívta
minden résztvevô figyelmét arra, hogy a ra-
gadozó halakkal történô gazdálkodás a ter-
mészetes vízi halgazdálkodás egyik legfon-
tosabb eleme.

Füstös Gábor elôadását a ragadozó-békés
hal fogalomrendszer helytállóságának vizs-
gálatával kezdte, majd azokat a tényeket
vette számba, hogy miért szerepel a ponty
a horgászok nagy részének elsôdleges zsák-
mányaként, a ragadozókkal ellentétben.
Fontosnak tartotta megemlíteni a horgász-
vizek telepítése kapcsán, hogy a ragadozó
halak telepítése és a telepített állományok
fenntartása tudatos halgazdálkodási tevé-
kenységet igényel (gondoljunk csak a
munkaigényes szórt telepítésre), szemben
a 3 nyaras ponty azonnal fogható telepíté-
sével, ami nem nevezhetô gazdálkodásnak.
Többek között ennek következményeként
a kis tavak kezelôi alig telepítik a ragadozó-

kat, sôt a nagy vizeken sem telepítik úgy,
mint a pontyot. Az elôadás folytatásaként
megemlítette, hogy a pontyos horgászati
módszerek az utóbbi években folyamatos
fejlôdésen mentek keresztül (bojli, feeder,
match, bolognai), míg a ragadozók horgá-
szatában ennyire látványos és eredményes
fejlesztés nem valósult meg (fenekezés,
úszózás, pergetés, kuttyogatás, legyezés).
Bizonyos helyzetek jól mutatják, hogy az
átlaghorgász szeretne ragadozóra is hor-
gászni, de türelme, felszerelése, hozzáérté-
se nincs. Összességében elmondható, hogy
a a ragadozó halak megítélése víztípuson-
ként eltérô, ennek oka a halállományban,
a horgászokban, a természetes ívóhelyek
állapotában és az adott víztípusban kere-
sendô. Mindezen tényezôk ellenére a raga-
dozó fajoknak a horgászturizmusban be-
töltött szerepe jelentôs.

Dr. Csaba György elôadásában áttekintet-
te a napjainkban jelentôs és kevésbé jelen-
tôs ragadozó fajokra jellemzô betegsége-
ket. A képekkel kitûnôen illusztrált
elôadás érintôlegesen foglalkozott a kevés-
bé meghatározó fajok betegségeivel, mint
például az angolnáé és a baliné, majd az
eladó egyesével mutatta be a fontosabb fa-
jok (pl. csuka, harcsa, süllô, afrikai harcsa)
esetében felmerülô problémákat. 
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ting tevékenységre, a halfogyasztás nö-
velését ösztönzô programok kidolgo-
zására, hiszen átütô sikert hozna, ha
már az óvodában, iskolában, vagyis a
közétkeztetésben megjelenne a hal.

A stratégia kidolgozására a szerzô-
déskötés pillanatától két év áll rendel-
kezésre, így 2010 közepéig kell a pályá-
zatot kidolgozni. Ehhez 36,7 millió fo-
rintot nyertek, így mindazon szakem-
berek, akik részt vesznek a pályázat ki-
dolgozásában, honoráriumban része-
sülnek. A stratégiában megfogalma-
zott elképzeléseket társadalmi, szak-
mai vitára is bocsátják, így mindenki
beleszólhat abba, hogy mit tartalmaz-
zon a végleges anyag. Ez azért fontos,
mert a platform elfogadása után csak
azon célok megvalósításához lesz tá-
mogatás, amit a dokumentum tartal-
maz.

H. Gy.

Szakmai nap a Halgazdálkodási
Tanszéken

Egy pályázat 
és következményei

(Folytatás a 3. oldalról)

A SZIE Halgazdálkodási Tanszéke immár második alkalommal rendezte meg tél-
végi szakmai rendezvényét, A ragadozó halak és a horgászat (Kínálat és igények
összehangolása) címmel. A konferencia színvonalának és sikerének záloga volt,
hogy a halas ágazat legkülönbözôbb, és egyben legizgalmasabb szakterületeit érin-
tô témakörök kerültek terítékre a címben olvasható prioritásra összpontosítva, az
adott témakör kiváló specialistáinak elôadásaiban.
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2008. évi halas eseménynaptár 
HALTERMOSZ 

Idôpont Helyszín Esemény Szervezô Információ Web/e-mail
Május 14–15. Szarvas XXXII. HAKI NAPOK HAKI Váradi Ágnes: www.haki.hu

66/515-309

Május 17–18. Mohács Nepomuki Szent János Ünnep Mohácsi Halászati Kft. Vikár Csaba: 
69/311-833

Május 23–25. Szolnok – CORA A „Víz éve 2008” Csányi Sándor 20/988-1738 info@magyargulyas.hu
gasztro–turisztikai kiállítás Királyházi Andor 30/9588-210

Június 26–29. Balatonfüred Balatoni Hal és Bor Ünnep Csopal-Palóznak HE Önkormányzat www.csopak.hu
Halászléfôzô Csopak-Palóznak Fürdô utcai parkoló Önkormányzat
verseny 28–29.

Június 27–29. Tata – Várárok, Péter-Pál-napi Hal – Lakomák, Tatai Mg. Rt. Filipsz Attila: 
20/462-5890

Július 3–6. Balatonlelle Balatonlellei JÚLIÁLIS – Biofesztivál Mûvelôdési Ház Ligeti Gáborné www.muvhaz.balatonlelle.hu
Halas nap július 5-én Móló sétány Halászléfôzô verseny, 85/554-128

Július 5. Akasztó III. Szálkamentes Halfôzô Verseny ÖKO 2000 Kft. 20/550-5000 www.halascsarda.hu

Július 11–12. Sáregres, Szent Péter-napi Szakmai ARANYPONTY Zrt. Sitkei Judit www.aranyponty.hu,
Rétimajor Konferencia 7. 11. 25/509-190

Szent Péter-napi Halászbúcsú 7. 12. Török Henrietta www.retimajor.hu
23/354-764

Július 10–13. Baja Bajai Halfôzô Fesztivál Baja Marketing Kft. Dobos Edit 
Halfôzés július 12-én 79/420-811, 

20/345 1815

Július 18–19. Balsa Szárnyas-Hal Fesztivál Szabolcsi Halászati Kft., 42/410-038,
Balsa Önkormányzata Farkas Csabáné

42/207 692

Augusztus 1–3. Vonyarcvashegy 40 Halász Emléknap Balatoni Halászati Zrt., 84/519-640 www.balatonihalaszat.hu
a balatoni halászok napja Vonyarcvashegy Önkormányzata www.vonyarcvashegy.hu

Augusztus 9. Nagybaracska Sobri Kupa Halfôzô Verseny Nagybaracskai Hal Kft. 79/361-683,
Polgármesteri Hivatal Ragadics Zoltán

70/3349504

Augusztus 20. Gyomaendrôd Szent István-napi Sokadalom Tourinform Iroda 66/386-851
és Nemzetközi Halfôzô Verseny Körösi Halász Szövetkezet Palov Pálné

30/555-8682

Augusztus 20. Szarvas – Szent István park, Horgásznap és Halászléfôzô Körös-szögi Kht. 66/311-140 tourinfo@szarvas.hu
Önkormányzati Üdülô Verseny Tourinform Iroda www.tourinformszarvas.hu

Augusztus 30. Szarvas XXXIV. Országos Halfôzô Verseny Radics Ferenc 20/969-3713 szarvas-fish@szarvasnet.hu
HALTERMOSZ Schmidtné Vizi Hajnal 1/355-7019, www.haltermosz.hu

30/310-8978

Szeptember 5–7. Szeged Nemzetközi Tiszai Halfesztivál Frank Sándor 62/630-381 www.halfesztival.hu
a szegedi híd alatt Kipper György 62/555-980, info@halfesztival.hu

30/978-6313

Szeptember 27–28. Ráckeve Ászok Napok Ráckevei Dunaági Tóth István
Horgász Szövetség 30/200-5207, 

Ugrai Zoltán
30/942-9548,

Október 25–26. Tata – Kastély tér Tatai Öreg-tavi Nagy Halászat 2008 Filipsz Attila 20/462-5890 mgrt@tataimgrt.axelero.net

December 14. Debrecen – Kossuth tér Debreceni Halvasárnap Hortobágyi Sebestyén Attila
Halgazdaság Zrt. 30/349-7513


