
Jelentés 

Részvétel a FEAP 49. Közgyűlésén 

Mestre, Olaszország, 2017. május 19-20. 

 

A FEAP közgyűlésén Dr. Váradi László már az Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 

Szervezetet (MA-HAL) képviselte. A részvétel költségeit még a Magyar Akvakultúra 

Szövetség előlegezte meg.  

A közgyűlésen, illetve az azt megelőző szakmai tanácskozáson 14 ország 45 szakembere vett 

részt. Kelet Európából 4 ország (Csehország, Horvátország, Lengyelország és Magyarország) 

6 szakembere volt jelen.  

A MA-HAL számára is fontos főbb információkat az alábbiakban foglalom össze: 

 

1. A FEAP 2016. évi munkájáról általánosságban 

Általánosságban megállapítható, hogy a FEAP továbbra is meghatározó olyan lobbi szervezete 

az európai akvakultúrának, amelynek szava van a z ágazat európai szintű szakirányításában, 

illetve a döntéshozók körében, különös tekintettel az Európai Bizottságra.  

A FEAP, illetve annak Titkársága egy kapcsolati pont az európai akvakultúrában különböző 

szervezetek, érdekcsoportok és egyének számára, akik információkat, adatokat és állásfoglalást 

az európai akvakultúrára vonatkozóan. A FEAP Titkárság az elnök, a vezető testület, a 

munkacsoportok és bizottságok, illetve a tagszervezetek egyéni szakértőinek segítségével 

készíti szakmai anyagait érdeklődésre számot tartó témákban, illetve képviseli az ágazatot 

különböző szakmai konzultációkon.  

A konzultációk hatékonysága tovább növekszik majd a FEAP-nak az európai Akvakultúra 

Tanácsadó Bizottságban (Aquaculture Advisory Commission, AAC), illetve a Piaci Tanácsadó 

Bizottságban (Market Advisory Council, MAC) munkájában való részvétel során. FEAP 

mindkét bizottság alapító tagja és benne van a bizottságok vezető testületeiben. További 

erőfeszítések szükségesek azonban, hogy a FEAP erősítse szerepét és befolyását e bizottságok 

munkájában.  

A FEAP számos EU projektben vesz részt (1996 óta 20 projektben, főleg az eredmények 

terjesztésében és a kommunikációban). 2016-ban a FEAP a következő projektek konzorciumok 

tagja: TRAFOON; ORAQUA; FISHBOOST; CLIMEFISH; BLUE EDU és OPTIMAL. A 

FEAP a projektek eredményeiről rendszeres tájékoztatást ad tagjai számára.  

A FEAP Titkárságon (Liege-ben) Courtney Hough főtitkár mellett Catherine Pons Irodavezető 

és Maurine Toussaint Kommunikációs asszisztens dolgozik.   

A FEAP-nak 2016-tól új elnöke van az olasz Marco Gilmozzi személyében, aki az Olasz 

Haltermelők Szövetségének képviseletében évtizedek óta aktív tagja a FEAP-nak.  

A 2016. évi munkáról a FEAP egy angol nyelvű éves jelentést készített, ami a FEAP honlapján 

elérhető lesz, amiről majd tájékoztatást kap a tagság.   



A FEAP szervezetéről, illetve az európai akvakultúra ágazat szakirányítása- és szakmai 

partnerei szervezeteihez kapcsolódásairól áttekintő tájékoztatást ad az alábbi ábra, ami szintén 

a 2016. évi munkát bemutató éves jelentésben található. 

 

 

2. Néhány aktuális téma megvitatása  

2.1. A ponty- és a pisztráng termelés helyzete 

A FEAP közgyűlést megelőző szakmai tanácskozás egyik programja volt a kis csoportokban 

történő egyeztetés. Az egyik ilyen csoport az édesvízi akvakultúrában meghatározó két fajjal a 

ponttyal és a pisztránggal foglalkozott.  

Csehország képviselője arról számolt be, hogy a pontytermelés stabil. Gond volt az 

ivadékellátással, így Magyarországról is vásároltak ivadékot. Horvátországban a KHV okozott 

problémát, de remélik, hogy a betegség visszavonulóban van. Lengyelországban is stabil a 

pontytermelés- A megtermelt kb. 18.000 tonna ponty közel 40%-a feldolgozva kerül piacra 



(6000 t) Magyarországot illetően arról számoltam be, hogy a keresleti piac miatt a ponty árak 

emelkedtek (példákat mutattam be az AKI adatai alapján). Ismertettem, hogy a hal és 

haltermékek ÁFA-ja 27%-ról 5%-ra csökken. Olaszország képviselője arról számolt be, hogy 

a nagyszámú román vendégmunkás miatt a ponty behozatal nőtt. Franciaországban továbbra is 

a kormorán jelenti a fő problémát a pontytermelő ágazatban.  

 

Három pontytenyésztő ország képviselői a tanácskozáson (Váradi László, Magyarország, Michal 

Kratochvil, Csehország, Anna Pys és Anna Swacha, Lengyelország)  

A pisztrángtermelés területén az olaszországi helyzetre az jellemző, hogy a termelés csökken 

(bár az árak kedvezőek). A vízellátás, illetve a víz költsége miatt a pisztrángtermelés komoly 

gondokkal küszködik. Az előállított hal kb. 60%-át feldolgozzák. A feldolgozás 70%-át maguk 

a termelő gazdaságok végzik, fontos lenne azonban a farmerek közötti nagyobb együttműködés. 

Törökországban egyre inkább a nagy cégek dominálnak, amelyek teljes integrációt építenek ki, 

ami magában foglalja a takarmánygyártást, feldolgozást, és különböző szolgáltatásokat. A kis 

cégek többsége még életképes, de a közepes méretű cégek egyre kevésbé életképesek. Az 

Egyesült Királyságban a vízköltségek jelentenek nagy gondot, amelyek 150%-al növekedtek. 

Több termelő a tevékenység megszüntetését fontolgatja. Az adagos pisztráng termelés megy 

nehezen, a nagyméretű pisztráng jobban eladható. A jövő a hozzáadott érték növelése lehet. A 

pisztrángfogyasztók egy jelentős szegmensét a Kelet Európából érkezett vendégmunkások 

képezik. Spanyolországban is hasonló a helyzet, mint Törökországban, ami a farmok 

életképességét illeti a mérettől függően. Ők is a feldolgozott termékek forgalmazásában látják 

a lehetőséget. Spanyolországban külön gond, hogy a szivárványos pisztrángot idegenhonos és 

invazív fajnak minősítették. Franciaországban van kereslet az adagos pisztráng iránt, azonban 

a termelés bővítése nehéz (vízellátási, területi korlátok). Így a hal iránt érdeklődők más fajok 

felé fordulnak. Dániában stabil a termelés, de a farmok száma valószínű csökkenni fog a 

jövőben. Tavaly decemberben megjelent új törvény szerint az évente több, mint 100 t 

pisztrángot termelő farmok még 10 évig üzemeltethetnek átfolyó vizes technológiát, utána 

recirkulációs rendszert (RAS) kell alkalmazniuk. Dániában már jelenleg is 50-60% a RAS-t 

használók részaránya, különösen a nagyobb (>200t) termelők körében. Új rendszer és 



technológia alkalmazásával több farm évi 100 tonnáról 500 tonnára növelte a termelését. Már 

nincs ugyan „takarmány kvóta” de az elfolyó víz minőségt szigorúan ellenőrzik. 

Lengyelországban kissé növekszik a pisztrángtermelés. A betegségek jelentenek gondot (VHS, 

IHN), illetve az ágazat várja, hogy beinduljon a Halászati Operatív Program és támogatásokat 

biztosítson a termelés fejlesztéséhez. 

2.2. Az ismeretek átadása gyakorlat számára 

Az Európai Bizottság is szorgalmazza, de az ágazat részéről is egyre nagyobb az igény arra, 

hogy a különböző EU által finanszírozott K+F projektek eredményei hasznosuljanak és segítsék 

a termelés és a foglakoztatás növelését. Így a jövőben prioritást kell, hogy kapjon a tudás és 

technológia transzfer. A K+F projektek lezárását követően ugyanis kétséges, hogyan 

hasznosítják majd az eredményeket a vállalkozások. Bár minden projektnek van ma már egy az 

eredmények terjesztésére irányuló komponense (dissemination), de a projekt lezárását követően 

a „dissemination” tevékenység nem folytatódik. Az Európai Bizottság szeretné mérni milyen 

hatással vannak a projektek a gazdasági és társadalmi fejlődésre és ennek érdekében 

konzultációt kezdett, amelyikben számít a termelői szövetségek véleményére és tapasztalataira. 

Így a FEAP-nak is ki kell dolgoznia egy ajánlást, hogyan segíthető elő a K3F projektek 

eredményeinek hasznosítása. A résztvevők közül többen (így a MA-HAL képviselője is) 

hozzászóltak és támogatták egy FEAP határozat kidolgozását, amelyikben javasoljuk milyen 

intézkedésekre van szükség egy-egy K+F projekt lezárást követően annak érdekében, hogy a 

projekt keretében született eredmények gyakorlati hasznosítása megvalósulhasson.  

2.2. Az Akvakultúra Tanácsadó Bizottság (AAC)  

Az ACC sokat segíthet abban, hogy az akvakultúra még nagyobb figyelmet kap az európai 

élelmiszerellátási és vidékfejlesztési programokban. A Bizottság honlapján már is sokkal több 

információ van az akvakultúráról, mint korábban és a kommunikáció a Bizottsággal sokkal 

aktívabb. Az ACC sokkal progresszívabb, mint a korábbi tanácsadó testület az ACFA. 

Változatlanul kiemelt téma a fenntarthatóság, amelynek egyre fontosabb eleme a társadalmi 

fenntarthatóság. Az ACC Akvakultúra Bizottságának (Finfish Commission) elnöke Javier 

Ovieda a FEAP aktív szakembere.  

2.3. Esélyegyenlőség harmadik ország termelőivel 

Az esélyegyenlőség harmadik ország termelőivel változatlanul egy érzékeny téma, azonban az 

esélyegyenlőségnek van egy EU-n belüli dimenziója is, mert a tagországok között sincs minden 

esetben esélyegyenlőség. Nem egyformán ítélik meg a tagországok például a nem őshonos 

fajok helyzetét, vagy gyógyszerek és vegyszerek használatát (pl. formalin), illetve nem 

egyformák a vízellátással kapcsolatos nemzeti szabályozások sem. A FEAP e kérdésekkel 

kapcsolatos szakmai konzultációk során szeretne tényekre és konkrét példákra hivatkozni. A 

MA-HAL a FEAP közgyűlést megelőzően kérte a vezetőség tagjait ilyen konkrétumok 

megfogalmazására. Köszönet illeti Katics Mátét és Hoitsy Györgyöt, hogy megfogalmazták 

véleményüket, amelyeket tolmácsoltam a megbeszélés során. Megállapítható ugyanakkor az is, 

hogy az európai haltermelők sem mindig a tények alapján fogalmazzák meg kritikájukat. 

Elhangzott például, hogy vietnami halfeldolgozóban a lányok T-shirtben dolgoznak, ami jelzi, 

hogy nincs megfelelő mértékben lehűtve a levegő, ami az EU-ban megengedhetetlen. 

Személyes tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a vietnami halfeldolgozók világszínvonalú 

technológiát alkalmaznak, aminek a végrehajtását nemzetközi szakértők ellenőrzik.   



3. A FEAP Édesvízi Bizottság ülése 

Az Édesvízi Bizottság két alelnököt választott. A ponty al-bizottság alelnöke Michal Kratochvil 

a Cseh Haltermelők Szövetségének az igazgatója, a pisztráng al-bizottság (adagos pisztráng) 

alelnöke Marine Levadoux a Francia Pisztrángtenyésztők Szövetségének egyik vezetője.   

 

A FEAP Édesvízi Bizottságának ülése 

Fontos lenne a nem őshonos és invazív fajokra vonatkozó 1143/2014 EU rendelet illetve annak 

4. sz. mellékletének egységes értelmezése, illetve a melléklet módosítása. Míg 

Spanyolországban a Legfelsőbb Bíróság mondta ki, hogy a szivárványos pisztráng nem 

őshonos és invazív faj, addig Dániában nem tarják e fajt idegenhonos fajnak és Németországban 

még természetes vizekbe is telepíthető. Franciaországban négy farm engedélyt kapott az amur 

nevelésére. Az olasz képviselő javasolta a szivárványos pisztrángnak a nem őshonos fajok 

listájáról való levételét.   

A magyar képviselő említette a vízdíjat, mint aminek az eltérősége nem biztosítja az 

esélyegyenlőséget az EU-n belül. Igen jelentős eltérések vannak ugyanis az egyes tagországok 

között, amit egy nemrégi EU felmérés is jól ábrázol: 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/policy-exchanges_en 

A kormorán kártétel és az ellene való védekezés, továbbá a halszaporításhoz használt 

különböző hormonok használhatósága olyan témáka, amelyek kezelése további intézkedést 

igényelt a FEAP-nak is segíteni kell. 

A HA-HAL képviselője tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy Magyarországok két korábbi 

termelői szövetség egyesülésével létrejött a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 

Szervezet az EU vonatkozó rendeleteinek figyelembe vételével.  

Horvátország képviselője a Horvát Gazdasági Kamara vezető munkatársa bejelentette, hogy 

elkezdték a 4. Nemzetközi Ponty Konferencia szervezését. A FEAP ülés ideje alatt összeül a 

nemzetközi szervező bizottság és megvitatja a program részleteit.    

4. Az Európai Akvakultúra Kiválósága díj átadása 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/policy-exchanges_en


Az Európai Akvakultúra Kiválósága díjat az idén az olaszországi, illetve a Mediterrán 

akvakultúra fejlesztésében évtizedekig aktív szakember Dr. Stefano Cataudella kapta. 

 

A díjat (Poszeidónnak a tengerek istenének szobrát) Marco Gilmozzi a FEAP elnöke adta át 

Dr. Stefano Cataudellának. 

5. FEAP Közgyűlés 

A FEAP közgyűlés egy gyors, adminisztratív jellegű ülés volt, amelyhez a tagok megkapták a 

FEAP elmúlt évi pénzügyi jelentését és a 2017. évi tervet. A FEAP elmúlt évi összes bevétele 

297.828 € volt, amelynek közel 70%-a projektekből származó bevétel volt. A 2016 évi bevétel 

kiadás egyenlege 66.294 € veszteséget mutatott a tavalyi 9.519 € pozitív eredménnyel szemben. 

Enne az oka a be nem fizetett tagdíjak leírása (85.383 €), a FEAP meetingek magasabb költsége 

és vártnál kisebb projekt bevétel volt. A FEAP számláján 2016. december végén 114.467 € volt.  

2017-ben a tervezett bevétel 354.966 €, amelynek 69%-a tagdíjakból, 21%-a projektekből 

várható. A jövőben a FEAP törekszik arra, hogy a Titkárság költségeit elsősorban a 

tagdíjbevételek fedezzék és a projektek inkább csak többlet bevételt jelentsenek, illetve a 

projektek ne vonják el a Titkárság energiáját az alapfeladatok elvégzésétől.  

A FEAP pénzügyi jelentése a MA-HAL nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tagjánál 

rendelkezésre áll. 

A tagdíjak szintje nem változik, így a MA-HAL 2017. évi tagdíja 1785 €. A FEAP Titkárságot 

tájékoztattam, hogy a tagdíjat akkor tudjuk kifizetni, ha az új szervezet hivatalosan is elkezdi 

működését és megnyitja bankszámláját. Ezt a Titkárság jóváhagyólag tudomásul vette. 

6. Egyéb témák 

6.1. Nemzetközi Ponty Konferencia, Zágráb, Horvátország 

A FEAP tanácskozás jó alkalom volt arra, hogy az idén sorra kerülő Nemzetközi Ponty 

Konferencia szervezésével kapcsolatban összeüljön a szervező bizottság, amelynek tagjai 

között vannak a korábbi lengyelországi és csehországi ponty konferenciák szervezői is.  



A 2017. évi Nemzetközi Ponty Konferenciát a Horvát Gazdasági Kamara szervezi, amelyiknek 

Akvakultúra Tagozata a FEAP tagja. a FEAP meetingen elhatározás született a konferencia 

időpontjára vonatkozóan, ami szeptember 21-22. A konferencia Zágrábban kerül 

megrendezésre.  

 

A Nemzetközi Ponty Konferencia szervező bizottságának ülése (balról jobbra: Váradi László. 

Magyarország; Zorán Radan, Horvátország; Michal Krathovil, Csehország; Bernard Feneis, 

Németország és Anna Pys, Lengyelország)  

A szervező bizottság megállapodott a szekció ülések témájában, illetve abban, hogy a szervező 

bizottság tagjai javaslatokat tesznek az előadókra vonatkozóan. Az ülésen nem vett részt Catalin 

Platon a romániai haltermelői szövetség (ROMFISH) vezetője, akivel Váradi László veszi fel 

a kapcsolatot. Elhatározás született arról, hogy június végére megjelenik a konferenciáról szóló 

első értesítés (1st Announcement), majd július közepén a program és a részvétel feltételeit 

bemutató második értesítés (2nd Announcement), illetve a konferencia honlapja.     

 

 

Szarvas. 2017. július 2. 

 

Dr. Váradi László 

MA-HAL nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tag 

 


