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Tógazdaság

BOCSKAI HALÁSZATI SZÖVETKEZET

Felelôs vezetô:Horváth Ferenc elnök
Elek Sándor fôkönyvelô

Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 24. fsz. 1. 
Le ve le zé si cím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 72. 
Telefon: 52/273-164 · Halastó telefon: 52/558-642 
Telefax: 52/273-165

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés

CÉGJEGYZÉKEA
A Halászat Szerkesztôségének felhívására 2005-ben az alábbi halászati cégek és szakértôk tartották 

szük ségesnek, hogy tevékenységi körük és adataik közlésével bôvítsék szakmai és üzleti kapcsolataikat.

Tógazdaság

AL-KU CARP HALÁSZATI ÉS KERESKEDELMI
BETÉTI TÁRSASÁG

Képviselô: Albel Miklós

Postacím: Százhalombatta, Vörösmarty u. 66/b. 2440
Telefon: 23/358-038
Telephely: Tápiószecsô, Halastó, 2251
Telefon: 30/2110-485 vagy 30/9245-714

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, kereskedelem,
halászati szolgáltatás

Tógazdaság, halkereskedelem

BS FARM
Mezôgazdasági, Halászati és Kereskedelmi Rt.

Felelôs vezetô: Fekete Pál és Ballók Bálint

Levelezési cím: Debrecen, Busi u. 18. 4029 (központ) Kisköre,
pf. 2. 3384 (telephely)
Telefon: 52/453-630, 60-352-379, 361458-707, 30-9556-607 

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, hal kis- és
nagyke reskedelem

Tógazdaság, halkereskedelem

CZIKK HALAS KFT.

Felelôs vezetô: Czikk László

Tógazdasági vezetô: Egyed Imre

Postacím: Varsád, Kossuth u. 1. 7067 Telefon: 74/448-222
Telefax: 74/448-444

Tevékenységi kör: hal nagy- és kiskereskedelem, tógazdasági
haltenyésztés

Tógazdaság, halkereskedelem

ARANYPONTY HALÁSZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Felelôs vezetô: Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató

Postacím: Százhalombatta, Vörösmarty M. u. 16/b. 2440
Telefon: 23/354-764, 23/350-516

Tevékenységi kör: haltermelés, kereskedelem, export-import,
tóépítés, speciális vízügyi építési munkák, szaktanácsadás, Ha -
lá szati Múzeum üzemeltetése.

Természetesvízi halászat, tógazdasági haltenyésztés.

DÉL-BORSODI AGRÁR KFT

Felelôs vezetô: Kiss Ferenc ü. vez. igazgató

Halászati vezetô: Nagy Zoltán fôagr., fôállattenyésztô

Tel: 49 552-013, 49 552-014, mobil: 70 338-7250
Fax: 49 552-016 Levélcím: 3444 Gelej Vörösmarty u 19.
Email/weblap: kiss.ferenc@gelej-cheese.hu
www.gelej-cheese.hu

Tevékenységi kör: Tógazdasági haltenyésztés, természetesvízi
halgazdálkodás, horgásztatás, élôhal kis- és nagykereskedelem.

Tógazdaság, természetesvízi halászat

BALATONI HALÁSZATI RT.

Felelôs vezetô: Kiss György elnök-vezérigazgató

Postacím: Siófok, Horgony u. 1. 8600
Telefon: 84/310-180, 84/313-949 Telefax: 84/310-190

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, tenyészanyag elô -
állítás, természetes vizek és víztározók halászati hasznosítása,
hor gásztatás, halfeldolgozás, kis- és nagykereskedelem,
export-import

Szakértô

BALOGH JÓZSEF

Postacím: Budapest, Nánási u. 8/b. II. 6. 1031
Telefon: 1/242-1385

Tevékenységi kör: haltenyésztés, halászati ökonómia, termé -
sze tes vizek halászati jogával kapcsolatos teljes körû tanács -
adás
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Halgazdálkodás

FELSÔSZABOLCSI HALTERMELÔ KKT.

Ügyvezetô igazgató: Radóczi János

Postacím: Nyíregyháza, Csillag u. 16. 4400
Telefon/fax: 42/410-038

E-mail: szabolcsihal@chello.hu

Halfeldolgozás, kereskedelem

FISH AND FOOD ÉLELMISZERIPARI, 
HALFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Felelôs vezetô: Petô Tibor, dr. Petô Béla

Postacím: Bélapátfalva, Petôfi S. u. 27. vagy 
Bélapátfalva, Pf. 9. 3346

Tevékenységi kör: halfeldolgozás, kis- és nagykereskedelem,
export import, halkonzervgyártás

Haltermelés, horgásztatás

HALASTÓ’95 KFT.

Felelôs vezetô: Kiss Tibor ügyvezetô igazgató 

Postacím: Cegléd, Délu u. 68/D. 2700
Telefon: 53/316-255, 20-387-613
Telefax: 53/316-255

Tevékenységi kör: afrikai harcsa termelése és forgalmazása,
horgásztatás szállás biztosításával

Tógazdaság; hal- hálókereskedelem

FISH COOP KFT.

Felelôs vezetô: Csoma Gábor ügyvezetô

Postacím: 5500 Gyomaendrôd, Áchim u. 3/1. Pf. 17.
Telefon: 30/9952-187, 30/9554-569
Tel./fax: 56/446-016, 66/386-437

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés; zsenge, elônevelt,
egy és kétnyaras ponty, busa, amur, süllô, csuka, harcsa, compó
ivadék halászati és horgászati egységek részére.
Halász- és vadászháló, kötél, cérna, inslég forgalmazása.

Tógazdaság

HALASTÓTH KFT.

Felelôs vezetô: Tóth Józsefné

Postacím: Baja, pásztor u. 27. 6500 
Telefon: 30-456-377

Tevékenységi kör: tógazdasági haltenyésztés

Halfeldolgozás technológia, halfeldolgozó üzem tervezés

FIX BETÉTI TÁRSASÁG

Képviselô: Péterfy Miklós cégvezetô

Postacím: Budapest, Rodostó u. 8. 1028
Telefon/fax: 1/376-8185
E-mail: fixbt@matavnet.hu

Tevékenységi kör: halfeldolgozás technológia, halfeldolgozó
üzemek technológiai és komplett tervezése, új halkészítmé nyek
fejlesztése

Tógazdaság

GÁLOSI BÁRKA HALÁSZATI KFT.

Felelôs vezetô: Dr. Vörös Gábor

Postacím: Gálosfa, Dózsa Gy. u. 4. 7473
Telefon: 82/370-674

Tevékenységi kör: tógazdasági haltenyésztés

Természetesvízi halászat, halkereskedelem

GEMENC-HAL HALÁSZATI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Felelôs vezetô: Molnár Zoltán ügyvezetô igazgató 

Postacím: Érsekcsanád, Zrínyi M. u. 22. 6347 
Telefon: 06/30/2285207, 06/79/466644 

Tevékenységi kör: természetesvízi halászat, szelektárló ha lá -
szat, bérhalászat, halnagykereskedelem

Halfeldolgozás, halkereskedelem

GYÔRI ELÔRE HALÁSZATI SZÖVETKEZET

Felelôs vezetô: Szilágyi Gábor ügyvezetô elnök

Tel: 96 560-220; 96 358-067, mobil: 30 939-8388 
Fax: 96 560-224; 96 358-171 Levélcím: 9062 Kisbajcs Pf 3
Email/weblap bajcshal@axelero.hu
iroda@bajcshal.hu www.bajcshal.hu

Tevékenységi kör: Halfeldolgozás, élô és feldolgozott hal ter-
mékek export-import forgalmazása. Természetesvízi halászat,
horgásztatás.

Tógazdaság, horgásztatás

EUROFISH KFT.

Felelôs vezetô: Kiss Zoltán

Postacím: 6336 Szakmár

Horgásztó üzemeltetés: Kecskeméthy Péter (tel.: 30/9411-087)
Nemes György (tel.: 30/9447-211)

Tevékenységi kör: ponty-, amur-, csukatermelés, horgásztatás
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Kutatás, fejlesztés

HALÁSZATI ÉS ÖNTÖZÉSI KUTATÓINTÉZET

Felelôs vezetô: Dr. Váradi László fôigazgató

Postacím: Szarvas, Pf.47 5541 Telefon: 66 515-300; 
Telefax: 66 312 142; E-mail: info@haki.hu

Tevékenységi kör: Biológiai alapok és ismeretek biztosítása a
fenntartható halászat és haltenyésztés fejlôdéséhez, Vízi erôforrás
gazdálkodás; Akvakultúra rendszerek; Öntözéses gazdálkodás
Szaktanácsadás a halászat, az akvakultúra és az öntözés területén,
tenyészanyag értékesítés. Oktatás, továbbképzés

Szakmai szövetség – terméktanács

HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS
TERMÉKTANÁCSA

Felelôs vezetô: Dr. Orosz Sándor igazgató

Postacím: Budapest, Vöröskô u. 4/b. 1126
Telefon: (1)355-7019
Telefax: (1)375-9702 · 227204

Tevékenységi kör: részletesen a Halászat 2. (belsô) borító oldalán

Természetesvízi halászat

KÖZÉP-DUNAI HAL KFT.

Felelôs vezetô: Szilágyi István ügyvezetô igazgató

Postacím: Ercsi, Bajcsy-Zs. u. 55. 2451 vagy Ercsi, pf. 17.
2451 Telefon: Ercsi 67 vagy 118

Tevékenységi kör: természetesvízi halászat, horgásztatás,
halkereskedelem

Ivadéknevelô gazdaság

HARCSA- ÉS COMPÓFARM

Felelôs vezetô: Szibele László 

Postacím: Mohács, Sirály u. 28. 7700 Telefon: 69/300-846

Tevékenységi kör: ivadék-elônevelés, compó- és ponty te -
nyész tés

Tógazdaság

ÖKO 2000 VÁLLALKOZÁS

Felelôs vezetô: Szabó József tógazda 

Lakás: Kiskunlacháza, Hatház u. 38. 2340 
Tógazdaság: Akasztó 53. fôút 11 km szelvény 
Telefon: 20/9433-564 Fax: 24/430-371 

E-mail: oko2000@mail.datanet.hu

Szaktanácsadás

HIDRO-BIOL BT.

Felelôs vezetô: Körmendi Sándor

Postacím: Kaposvár, Kereszt u. 5. 7400 
Telefon: 82/317-329, 20-9769-239 

Tevékenységi kör: hidrobiológia, vízkémiai és vízbiológiai
vizsgálatok, természetesvízi és tógazdasági haltenyésztési szak -
 tanácsadás, oktatás, kutatás

Tógazdaság, halkereskedelem

HORTOBÁGYI HALGAZDASÁGI RT.

Felelôs vezetô: Puskás Nándor vezérigazgató

Postacím: Hortobágy-Halastó, 4071
Telefon: 52/369-134 vagy 369-110 Telefax: 52/369-134 
Telex: 072-471 

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, export-import,
halfeldolgozás, kis- és nagykereskedelem, horgásztatás

Tógazdaság, természetesvízi halászat

KÖRÖSI HALÁSZ SZÖVETKEZET

Felelôs vezetô: Dr. Csoma Antal elnök

Postacím: 5500 Gyomaendrôd, Kossuth u. 27.
Tel/fax: 66/386-437

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, természetesvizek
és víztározók halászati hasznosítása, horgásztatás

Halfeldolgozás, halkereskedelem

KÖRÖSI HALÉRTÉKESÍTÔ, HALFELDOLGOZÓ
SZÖVETKEZET

Felelôs vezetô: Dr. Csoma Antal elnök

Postacím: 5500 Gyomaendrôd, Kossuth u. 27.
Tel/fax: 66/386-437

Tevékenységi kör: halfeldolgozás; feldolgozott haltermékek:
körösi halászlé, ponty- busaszelet és filé, tisztított keszeg,
kárász, törpeharcsa, pácolt busa

Természetesvízi halászat, horgászat

HALÁSZ KFT.

Felelôs vezetô: Csoma Gábor ügyvezetô 

Postacím: 5081 Szajol, Petesziget 1. Telefon: 30/9952-187
Tel./fax: 56/446-016

Tevékenységi kör: természetesvízi halászat, horgászat
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Horgászat, érdekképviselet

RÁCKEVEI DUNAÁGI HORGÁSZ SZÖVETESÉG

Felelôs vezetô: Tóth István ügyvezetô igazgató

Postacím: Ráckeve, Kossuth L. u. 94. v. pf. 35. 2300
Telefon/fax. 24/485-261

Tevékenységi kör: szövetség, érdekvédelmi szervezet

Tógazdaság

RANG JÁNOS HALTENYÉSZTÔ

Postacím: Mohács, Jókai u. 13. 7700
Telefon. 06 30 476 5206

Tevékenységi kör: ivadéknevelés, haltenyésztés, horgásztatás

Horgászat

SZEGEDI HERMAN OTTÓ HORGÁSZEGYESÜLET

Felelôs vezetô: Szabó György elnök

Postacím: Szeged, Szentháromság u. 63. 6725 
Telefon: 62/441-196

Tevékenységi kör: horgászegyesület

Halgazdaság

RIDEG & RIDEG FISH FARM KFT.

Felelôs: Rideg Gábor, Rideg Árpád

Postacím: Homokmégy, Kossuth út 142. 6341 
Telefon: 78/454-293, 78/454-294 vagy 20/549-0955 
Telefax: 78/454-275
E-mail: rideg@mail.externet.hu

Tevékenységi kör: recirkulációs rendszerben tokivadék nevelés,
export-import

Tógazdaság

TAMÁSI HAL HALTENYÉSZTÔ 
ÉS KERESKEDELMI KFT.

Felelôs vezetô: Békés Ferenc ügyvezetô 

Postacím: Tamási, Fornád 7090
Telefon: 74/371-311/56
Telefax. 674/371-234 · Telex: 14-379 

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés

Pisztrángos

SÁFRÁNY PISZTRÁNGTENYÉSZET ÉS
HALFÜSTÖLDE BT.

Felelôs vezetô: Sáfrány László

Postacím: Szilvásvárad, Park u. 12. 3348
Telefon: 36/355-140

Tevékenységi kör: pisztrángtenyésztés halfeldolgozás, édesvízi
és tengeri halak füstölése, csomagolás

Természetesvízi halászat, tógazdaság

SZABOLCSI HALÁSZATI KFT.

Ügyvezetô igazgató: Radóczi János

Postacím: Nyíregyháza, Csillag u. 16. 4400 
Telefon/fax: 42/410-038
E-mail: szabolcsihal@chello.hu 

Tevékenységi kör: pisztrángtenyésztés, halfeldolgozás, édes -
vízi és tengeri halak füstölése, csomagolás

Tógazdaság

SZEGEDFISH MEZôGAZDASÁGI TERMELÔ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Felelôs vezetô: Sztanó János igazgató

Postacím: Szeged, Pf. 50. 6701 vagy Szeged, Külterület 41.
6728 Telefon: 62/4461-444, 62/469-107, 30/9287-159
Telefax: 62/469-109

Tevékenységi kör: tógazdasági haltenyésztés, halkereskedelem

Horgászturizmus

SZIKRAI PONTY KFT.

Postacím: Kecskemét, Pászthóy u. 10. 6000

Telefon: 76/320-398 vagy 60-365-030

Természetesvízi halászat, kereskedelem

PAKSI HALÁSZATI SZÖVETKEZET

Felelôs vezetô: Gyurkó Ferenc igazgató-elnök 

Postacím: PAKS, Pf. 31. 7031 vagy Paks, Dunapart 1. 7030
Telefon/fax: 75/311-272
Telephely: Biritó, telefon: 75/311-867

Tevékenységi kör: természetesvízi halászat, tógazdaság, hal -
ke reskedelem, vendéglátóipari egységek üzemeltetése
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TEHAG KFT.

Felelôs vezetô: Dr. Garádi Péter igazgató 

Postacím: Százhalombatta, Vörösmarty út 68. 2441 
Telefon: 23/354-693, 23/354-166
Telefax: 23/381-762, 30-9578-889

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, halkereskedelem,
horgásztatás

Természetesvízi halászat, tógazdaság

TISZA HALÁSZATI SZÖVETKEZET

Felelôs vezetô: Újhelyi Dezsô elnök

Postacím: Szeged-Tápé, Körös sor 83. 6753
Telefon: 62/496-700 vagy 496-740

Tevékenységi kör: természetesvízi halászat, víztározók hasz -
no sítása, hal nagy- és kiskereskedelme, halfeldolgozás

Vízvizsgálat, víztoxikológia
VÍZÉLETTANI LABORATÓRIUM
Felelôs vezetô: Báskay Imre laboratóriumvezetô
Postacím: 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 66.
Telefon: 23/540-540 Telefax: 23/540-550
E-mail: ntsz@vizlabor.ontsz.hu
Tevékenységi kör: halászatilag, horgászatilag hasznosított
vizek kémiai és biológiai (alga, zooplankton) vizsgálata a hely -
szí nen vagy a laboratóriumban, halpusztulások kivizsgálása a
ha lászati törvény alapján, valamint víztoxikológiai vizsgálatok
vég rehajtása algákkal, kisrákokkal, halakkal.

Tógazdaság, halkereskedelem

TISZAHALKER KFT.

Felelôs vezetô: Kovács Zoltán ügyvezetô

Postacím: Tiszasüly, Halászati Központ, 5061
Telefon: 56/497-817 vagy 60/303-732
Telefax. 56/487-050

Tevékenységi kör: tógazdasági haltenyésztés, hal kis- és nagy -
kereskedelem

SZLOVÁKIA

Haltermelés, kereskedelem

VEL’KÁ RYBA s.r.o.

Felelôs vezetô: Geleta Ján

A gazdaság helye: Levice, Kvetná
Postacím: Vel’ká Ryba s.r.o., Školská 339, 93524 Čajkov
Telefon: 0042/1905345947, 0042/1366301343

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, kis- és nagyke res -
ke delem, export-import, horgásztatás, díszhaltenyésztés

Tógazdaság, halkereskedelem

TÓGAZDA HALÁSZATI RT.

Elnök-vezérigazgató: Dr. Németh István elnök vezérigazgató
Termelési vezérigazgató-helyettes: Tóth-Baranyi Antal
Irodavezetô: Kosztandinidisz Krisztina

Postacím: Százhalombatta, Arany János út 7. 2440
Telefon. 23/354-691, 23/359-989 vagy 30/9348-411, 
30/3005-654, 30/2775-008 Telefax: 23/354-691

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, élôhal kereskedelem,
export-import

Tógazdaság

TÖMÖRKÉNYI AGRÁR KFT

Felelôs vezetô: Szeri János ügyvezetô
Tóth Zoltán halászati ágazatvezetô

Postacím: 6646 Tömörkény, Szabadság tér 17.
Telefon: 63/577-040, 63/477-015 Telefax: 63/477-010

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, kis- és nagyke res -
kedelem

Tógazdaság, horgásztatás

VARSÁNYI JÓZSEF TÓGAZDA

Postacím: Tököl, Táncsics Mihály út 4. 2316 
Tógazdaság: Karcag, 4-es fôút mellett 
Horgásztatás: Tököl (reptér mögött) 
Telefon: 30/911-6456, 20/388-5546 

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, hal kis- és nagy -
ke reskedelem, horgásztatás

Természetesvízi halászat, kutatás, szaktanácsadás

VAS-HAL BETÉTI TÁRSASÁG

Felelôs vezetô: Dr. Keresztessy Katalin Ph.D

Postacím: 2234 Maglód, Darwin utca 7. Telefon: 30-546 22 66
és 30-648 50 02  29-328-811 E-mail: vashal@monornet.hu 

Tevékenységi kör: természetesvízi halászat, szelektáló ha lá -
szat, lehalászás, halállományok felmérése, faunisztikai kutatás,
ok tatás, környezetvédelmi szakértôség, pályázatírás. védett
hal fajok elterjedésének, populációinak vizsgálata

Tógazdaság

TATAI MEZÔGAZDASÁGI RT.

Felelôs vezetô: Major Dezsô vezérigazgató 

Postacím: Tata, Toldi Miklós u. 19. 2890 Telefon: 34/380-851
Kereskedelmi vezetô: Dr. Barakka Larisza 

Telefon: 34/381-762, 20/574-353
Filipsz Attila
Telefon: 34/381-762, 30/9578-889 

Tevékenységi kör: tógazdasági hatermelés, horgásztatás



A Ta nács 1436/2005/EK ren de le te (2005. au gusz tus 31.)
egyes tró pu si ha lá sza ti ter mé kek au to nóm kö zös vám té te lei nek
át me ne ti csökkentésérôl (1)

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 228. 2005. szep tem ber 3. 1. ol dal

A Bi zott ság 1444/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
2.) a Spa nyolor szág lo bo gó ja alatt a 3M NAFO-övezetben
közlekedô ha jók nak a vö rös ál sü gér re vo nat ko zó ha lá sza ti
ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 229. 2005. szep tem ber 6. 4. ol dal

A Bi zott ság 1448/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
5.) a Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt az I, II, III, IV, V, VIII, IX, X,
XII és XIV ICES-övezetben (kö zös sé gi és nem zet kö zi vi zek)
közlekedô ha jók nak az atlanti tü kör hal ra vo nat ko zó ha lá sza ti
ti lal má ról

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 230. 2005. szep tem ber 7. 3. ol dal

A Bi zott ság 1449/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
5.) a Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt a III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X és XII ICES-övezetben (kö zös sé gi és nem zet kö zi vi -
zek) közlekedô ha jók nak a tíz uj jú hal fé lék re vo nat ko zó ha -
lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 230. 2005. szep tem ber 7. 5. ol dal

A Bi zott ság 1485/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
14.) a Por tu gá lia lo bo gó ja alatt az I. és II. ICES-övezetben
(nor vég vi zek) közlekedô ha jók nak a tôkehalra vo nat ko zó ha -
lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 238. 2005. szep tem ber 15. 3. ol dal

A Bi zott ság 1486/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
14.) a Spa nyolor szág lo bo gó ja alatt a 3LMNO NAFO-
övezetben közlekedô ha jók nak a grön lan di laposhalra vo nat -
ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 238. 2005. szep tem ber 15. 5. ol dal

A Bi zott ság 1499/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
15.) a Spa nyolor szág lo bo gó ja alatt az I. és II. ICES-övezetben
(nor vég vi zek) közlekedô ha jók nak a fol tos tôkehalra vo nat ko -
zó ha lá sza ti ti lal má ról

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 240. 2005. szep tem ber 16.
40. ol dal

A Bi zott ság 1504/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
15.) a Por tu gá lia lo bo gó ja alatt az I és IIb ICES-övezetben
közlekedô ha jók nak a tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 241. 2005. szep tem ber 17. 3. ol dal
A Bi zott ság 1539/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber

22.) a VIII. ICES-alterület szar del la ál lo má nyá nak vé del mé re
és hely reál lí tá sá ra irá nyu ló szük ség hely ze ti in téz ke dé sek meg -
hosszab bí tá sá ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 241. 2005. szep tem ber 17. 9. ol dal

2005/668/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2005. szep tem ber
22.) a kö zös ha lá sza ti po li ti ka ke re té ben az észak nyu ga ti vi zek

te kin te té ben felál lí tott re gio ná lis ta nács adó tes tü let mû kö dé sé -
nek megkezdésérôl

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 249. 2005. szep tem ber 24.
18. ol dal

A Ta nács 1568/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber 20.)
a 850/98/EK ren de let nek az At lan ti-ó ceán egyes te rü le tein ta -
lál ha tó mély ten ge ri ko rall zá to nyok nak a ha lá szat ha tá sai tól va -
ló vé del me te kin te té ben tör ténô mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 252. 2005. szep tem ber 28. 2. ol dal

A Bi zott ság 1570/2005/EK ren de le te (2005. szep tem ber
27.) a Kö zös ség legkülsô ré giói ban nyil ván tar tott ha lász flot ták
irá nyí tá sá ról szó ló, 2004. már cius 30-i 639/2004/EK ta ná csi
ren de let rész le tes vég re haj tá si sza bá lyai meg ha tá ro zá sá ról szó -
ló 2104/2004/EK ren de let kiiga zí tá sá ról

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 252. 2005. szep tem ber 28. 6.
ol dal

2005/669/EK A Ta nács ha tá ro za ta (2005. szep tem ber 20.)
az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Co mo re-szi ge te ki Unió
kö zött a Co mo re-szi ge tek part jai nál foly ta tott ha lá szat ról szó -
ló megál la po dás sal elôírt ha lá sza ti le hetôségeknek és pén zü gyi
el len szol gál ta tás nak a 2005. ja nuár 1-jétôl 2010. de cem ber 31-
ig tar tó idôszak ra tör ténô megál la pí tá sá ról szó ló jegyzôkönyv
ideig le nes al kal ma zá sá ról szó ló megál la po dás le vél vál tás for -
má já ban tör ténô megkötésérôl

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 252. 2005. szep tem ber 28. 8.
ol dal

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/35/EK irány el ve
(2005. szep tem ber 7.) a ha jók ál tal oko zott szennyezésrôl és a
jog sér té sek re al kal ma zan dó szank ciók bevezetésérôl

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 255. 2005. szep tem ber 30.
11. ol dal

A Ta nács 2005/667/IB ke ret ha tá ro za ta (2005. jú lius 12.) a
ha jók ál tal oko zott szennye zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges bün tetôjo gi ke ret megerôsítésérôl

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 255. 2005. szep tem ber 30.
164. ol dal

A Bi zott ság 1625/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 4.) a
Né metor szág lo bo gó ja alatt az I és IIb ICES-övezetben
közlekedô ha jók nak a tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 259. 2005. ok tó ber 5. 19. ol dal
A Bi zott ság 1635/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 6.) a

Len gyelor szág lo bo gó ja alatt a 22–24 alkörzetben közlekedô
ha jók nak a he ring re vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 261. 2005. ok tó ber 7. 18. ol dal

A Bi zott ság 1644/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 7.) a
Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt az Vb, VIaN (kö zös sé gi vi zek) és
VIb öve zet ben közlekedô ha jók nak a he ring re vo nat ko zó ha lá -
sza ti ti lal má ról

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 263. 2005. ok tó ber 8. 6. ol dal
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EU ha lá sza ti jogszabályfigyelô
2005. szep tem ber – no vem ber



A Ta nács 1660/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 6.) az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Co mo re-szi ge te ki Unió kö -
zött a Co mo re-szi ge tek part jai nál foly ta tott ha lá szat ról szó ló
megál la po dás ban elôírt ha lá sza ti le hetôségeknek és pén zü gyi
el len szol gál ta tás nak a 2005. ja nuár 1-jétôl 2010. de cem ber 31-
ig tar tó idôszak ra tör ténô meg ha tá ro zá sá ról szó ló jegyzôkönyv
megkötésérôl
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 267. 2005. ok tó ber 12. 15. ol dal

A Bi zott ság 1674/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 13.) a
Len gyelor szág lo bo gó ja alatt az I és IIb ICES-övezetben
közlekedô ha jók nak a tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 269. 2005. ok tó ber 14. 14. ol dal

He lyes bí tés a bi zo nyos hal ál lo má nyok ra és hal ál lo mány-
cso por tok ra vo nat ko zó, hal fo gá si kor lá to zá sok alá tar to zó vi ze -
ken tar tóz ko dó kö zös sé gi ha jó kon és a kö zös sé gi vi ze ken al kal -
ma zan dó ha lá sza ti le hetôségeknek és kap cso ló dó fel té te lek nek
a 2005. év re tör ténô meg ha tá ro zá sá ról szó ló, 2004. de cem ber
22-i 27/2005/EK ta ná csi ren de let hez (HL L 12., 2005.1.14.)

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 281. 2005. ok tó ber 25. 1. ol dal

A Bi zott ság 1753/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 26.) a
Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt az At lan ti-ó ceá non a nyu ga ti
hosszú ság 45°-tól ke let re és a Föld kö zi-ten ge ren közlekedô
ha jók nak a kékúszójú ton hal ra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 284. 2005. ok tó ber 27. 3. ol dal

A Bi zott ság 1754/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 26.)
2005-ben a 21. cikk Fran ciaor szág ten ge ren tú li me gyéi ese té -
ben tör ténô al kal ma zá sa te kin te té ben a 796/2004/EK rendelet-
tôl va ló eltérésrôl

Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 284. 2005. ok tó ber 27. 5. ol dal

A Bi zott ság 1779/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 27.) a
Dá nia lo bo gó ja alatt a IIIa. ICES-övezetben közlekedô ha jók -
nak a sprattra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 288. 2005. ok tó ber 29. 12. ol dal

A Bi zott ság 1780/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 27.) a
Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt a VIII., IX. és X. ICES-öve zet ben
(kö zös sé gi és nem zet kö zi vi zek) közlekedô ha jók nak a fe ke  te
ab roncs hal ra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 288. 2005. ok tó ber 29. 14. ol dal

A Bi zott ság 1781/2005/EK ren de le te (2005. ok tó ber 27.) a
Len gyelor szág lo bo gó ja alatt az I. és II. ICES-övezetben
közlekedô ha jók nak a he ring re vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 288. 2005. ok tó ber 29. 16. ol dal
Bi zott ság 1804/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber 3.) a

tag ál la mi hal fo gá sok ra vo nat ko zó in for má ciók fel jegy zé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok megál la pí tá sá ról szó ló
2807/83/EGK ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 290. 2005. no vem ber 4. 10. ol dal

A Bi zott ság 1805/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber 3.)
a me re vítôru das zsák há lók és a passzív ha lász fel sze re lés je lö -
lé sé re és azo no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok megál la -
pí tá sá ról szó ló 356/2005/EK ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 290. 2005. no vem ber 4. 12. ol dal

A Bi zott ság 1882/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber 17.)
a Dá nia lo bo gó ja alatt a IV ICES-övezetben (nor vég 

vi zek) közlekedô ha jók nak a nor vég ho már ra vo nat ko zó ha lá -
sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 301. 2005. no vem ber 18. 6. ol dal

A Bi zott ság 1883/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber 17.)
a kö zös sé gi és nem zet kö zi vi ze ken az I. és II. ICES-öve zet ben
Dá nia lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a he ring re vo nat ko zó
ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 301. 2005. no vem ber 18. 8. ol dal

A Bi zott ság 1894/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber 17.)
az Vb. (kö zös sé gi vi zek), VI., VII., XII., XIV. ICES-öve zetben
Spa nyolor szág lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a szür ke
tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 302. 2005. no vem ber 19. 26. ol dal

A Bi zott ság 1902/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber 21.)
a VII. ICES-övezetben Spa nyolor szág lo bo gó ja alatt
közlekedô ha jók nak az ör dög hal fé lék re vo nat ko zó ha lá sza ti ti -
lal  má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 303. 2005. no vem ber 22. 26. ol dal

A Bi zott ság 1903/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber
21.) a IIa. (nem kö zös sé gi vi zek), Vb. (kö zös sé gi vi zek), VI.,
VII., VIIIa., b., d., e., XII. és XIV. ICES-övezetben Fran ciaor -
szág lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a makrélára vo nat ko zó
ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 303. 2005. no vem ber 22. 28. ol dal

A Bi zott ság ha tá ro za ta (2005. no vem ber 15.) a piszt rán gok
ví ru sos vérfertôzése (VHS) és a piszt ráng fé lék fertôzô
vérképzôszer vi el ha lá sa (IHN) ne vû hal be teg sé gek kö zül egy
vagy több te kin te té ben men tes öve ze tek és men tes hal gaz da sá -
gok jegy zé ké nek lét re ho zá sá ról szó ló 2002/308/EK ha tá ro zat
I. és II. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról (az ér te sí tés a C(2005)
4394. szá mú do ku men tum mal tör tént) (1)
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 304. 2005. no vem ber 23. 19. ol dal

A Ta nács 1936/2005/EK ren de le te (2005. no vem ber 21.) a
27/2005/EK ren de let nek a he ring, a grön lan di laposhal és a po -
lip te kin te té ben tör ténô mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap 48. év fo lyam L 311. 2005. no vem ber 26. 1. ol dal
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Hálószaküzlet
Kiváló minôségû skandináv
húzó-, illetve dobó-, eresztôhálók,
profi halász ruhák, 
valamint varsák értékesítése 
kedvezô árakon.

Cserháti Zoltán
Telefon: 06-20-346-6648



A ha lá szat ról és a hor gá szat ról szó ló 1997. évi XLI. tör -
vény 56. §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a következôket ren del jük el:

1. §

A nem halászahtó (hor gász ha tó) hal fa jok ról és ví zi ál la -
tok ról, va la mint az egyes hal fa jok sze rin ti ha lá sza ti ti lal mi
idôkrôl szó ló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együt tes tendelet
(a to váb biak ban: R.) a következô 7. §-sal egé szül ki:

„7. § Ez a ren de let a ter mé sze tes élôhe lyek, il let ve a va -
don élô nö vény- és ál lat vi lág védelmérôl szó ló 1992. má jus
21-i 1992/43/EGK ta ná csi irány elv 14-15. cik ké nek va ló
meg fe le lést szol gál ja.”

2. §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3. §
Ez a ren de let a ki hir de té sét kö vetô 8. na pon lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s.k., Dr. Persányi Mik lós s.k.,
föld mû ve lés ügyi környezetvédlemi 

és vi dék fej lesz té si mi nisz ter és víz ügyi mi nisz ter

Mel lék let
a 104/2005. (XI. 11.) FVM-KvVM együt tes ren de let hez

Az R. 2. szá mú melléklete fel so ro lá sá nak ki len ce dik so -
ra he lyé be a következô ren del ke zés lép:

[A ha lá sza ti víz te rü le te ken egyes hal fa jok sze rin ti ér vé -
nyes ti lal mi idôk]

(Hal faj ne ve Ti lal mi idôszak)

„Har csa (Silurus glanis)
(80 cm alat ti pél dá nyok)

má jus 2. – jú nius 15.”
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A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, va la mint
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 104/2005. (XI. 11.) 

FVM-KvVM együt tes ren de le te
a nem halászható (hor gász ha tó) hal fa jok ról és ví zi ál la tok ról, 

va la mint az egyes hal fa jok sze rin ti ha lá sza ti ti lal mi idôkrôl szó ló
73/1997. (X. 28.) FM-KTM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról

Kedves Olvasónk!

Hagyományunkat követve lapunk 2006. évi 4. (téli) szá má ban ismét meg kívánjuk jelentetni a halászatban tevékenykedô
cégek, egyéni vállalkozók, magántermelôk és szakértôk naprakész név- és cím jegyzékét.
A cégjegyzék a következô adatokat fogja tartalmazni:

A cég (vagy vállalkozó, szakértô) neve (vegyes profilú szervezeteknél a halászattal foglalkozó részleg megjelölése)
Felelôs vezetô
Postacím
Telefon-, telex-, telefaxszám
A tevékenységi kört jelzô kulcsszavak (pl. export-import, tógazdaság, horgász egyesület, érdekvédelmi szervezet stb.)
Amennyiben Ön vagy cége szerepelni kíván a jegyzékben, a fenti adatokat a közlést megrendelô levéllel kérjük eljuttatni az
alábbi címre:

AGROINFORM KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.   1149 Budapest, Angol u. 34.

Határidô: 2006. november 10.
Az adatok közléséért 5000 Ft + 25% ÁFA díjat számlázunk a megjelenést követôen, 1 db tiszteletpéldány egyidejû
megküldésé vel. A fenti határidôig többlet példányszámra vonatkozó megrendeléseket is elfogadunk.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és kezde mé nyezésünkkel hozzájárulhatunk piaci és szakmai kapcsolatai
bôvítéséhez. 

A szerkesztôség

Halászati cégjegyzék – 2006
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Az Eu ró pai Unió hoz tör tént csat la ko zá sunk kal a tag ál la mo -
kon be lü li ke res ke de lem je lentôsen meg vál to zott. Az áruk
sza bad moz gá sá nak biz to sí tá sa, mint alap elv bi zo nyos ne -
héz sé ge ket okoz a ha zai vi zek hal ál lo má nyá nak vé del mé ben.
Az áruk sza bad moz gá sa töb bek kö zött a belsô ha tá ro kon va -
ló szi go rú el lenôrzés eny hü lé sét is ered mé nyez te, amely a
hal be ho za tal ban is érez tet te ha tá sát. A nem tag ál lam ból (har -
ma dik or szág ból) tör ténô im port ese té ben to vább ra is a vo -
nat ko zó vám és egyéb ren del ke zé sek a mérv adóak.

Az ét ke zé si áru hal és a te le pí tés re szánt tenyészhal szál -
lít má nyok tag ál la mok kö zöt ti szál lí tá sa, ke res ke del me a jár -
vány ügyi, hal te nyész té si, élelmiszerbiztonsági és kö vet kez -
mé nye sen nyomonkövethetôségi szem pon tok miatt ki zá ró -
lag az élô ál la tok szál lí tá sá nak felügye le tét és el lenôrzését
szol gá ló Eu ró pai Uniós TRACES rend szer ál tal ge ne rált do -
ku men tu mok kal, vagy a 78.279/2005. szá mú FVM Köz le -
mény ben em lí tett kö te lezô írá sos elôje len tés sel le het sé ges.

A kö zel múlt ban meg je lent, az Eu ró pai Kö zös ség te rü le -
té re te nyész tés cél já ból be ho zott egyes élô hal fa jok, ik ráik és
ivar sejt jeik en ge dé lye zett szár ma zá si területeirôl rendelkezô
2003/858/EK ha tá ro za tot mó do sí tó 2005/742/EK Bi zott sá gi
Ha tá ro zat tar tal maz za azon har ma dik or szá gok fel so ro lá sát,
ahon nan a tenyészhalak Eu ró pai Kö zös ség te rü le té re tör ténô
im port ja en ge dé lye zett. /Meg jegy zés: a kör nyezô or szá gok kö -
zül Szer bia-Mon te neg ró, Ro má nia és Uk raj na
vo nat ko zás ban az im port nem en ge dé lye zett./

A ha lá szat ról és a hor gá szat ról szó ló 1997. évi XLI. tör -
vény 46. § (4) be kez dé sé nek b.) pont ja ar ról ren del ke zik,
hogy bár mely hal faj külföldrôl szár ma zó egyede, vagy en -
nek továbbtenyésztésbôl szár ma zó utó da te le pí té sé hez a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter – a ter mé szet -
vé de le mért fe lelôs mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val kiadott – en -
ge dé lye szük sé ges. Az en ge délyt an nak a sze mély nek kell
meg kér nie a mi nisz tertôl, aki a te le pí tést vég zi. Az en ge dély
nem a be ho za tal hoz (ke res ke de lem hez), ha nem a te le pí tés -
hez szük sé ges. Te le pí tés alatt a hal ki he lye zé sét ért jük, ha -
las tó ba vagy ha lá sza ti víz te rü let re. A halastó és a ha lá sza ti

víz te rü let fo gal mát a ha lá sza ti tör vény pon to san de fi niál ja.
A köz vet le nül ke res ke de lem be, vagy fel dol go zás ra ke -

rülô hal be ho za ta lá hoz nem kell en ge dély; az így be ho zott
hal azon ban ha las tó ba (be leért ve a te lelôket is), ter mé sze tes
vi zek be még át me ne ti leg sem he lyez hetô, te le pít hetô.

Te le pí tés ese tén az en ge dély min den hal faj va la mennyi
ko rosz tá lyá hoz szük sé ges.

Az el múlt évek ben csak né hány eset ben érdeklôdtek hal -
gaz dál ko dók kül föl dön meg vá sá ro lan dó ha lak te le pí té sé nek
feltételeirôl. A fen tiek nek meg fe lelôen tá jé koz ta tást kap tak
ar ról, hogy a Ma gyaror szá gon meg vá sá rolt, és itt sza po rí tott
af ri kai har csa vagy szi vár vá nyos piszt ráng te le pí té sé hez nem
szük sé ges a fen ti mi nisz te ri en ge dély, ugyanak kor a köz vet -
len im port ból szár ma zó te le pí tés kü lön en ge dély hiá nyá ban
ti los. A tá jé koz ta tá so kat a hal gaz dál ko dók tu do má sul vet ték,
ezért konk rét ha tó sá gi el já rás ra (en ge dé lye zés vagy eluta sí -
tás) egyet len eset ben sem ke rült sor.

Az idén két eset ben a ha lá sza ti fôha tó ság tu do má sá ra ju -
tott, hogy EU tag ál lam ból im por tált ha lat he lyez tek ki mi -
nisz te ri en ge dély nél kül. A ha lá sza ti fôha tó ság mind két eset -
ben uta sí tot ta az il le té kes me gyei ha lá sza ti ha tó sá got az ügy
ki vizs gá lá sá ra, és beiga zo ló dá sa ese tén a te le pítôk szank cio -
ná lá sá ra. A ha lá sza ti felügyelôk az el já rá so kat le foly tat ták,
és hal gaz dál ko dá si bír ság gal súj tot ták a vét kezôket.

Külföldrôl szár ma zó ha lak te le pí té sé nek en ge dé lye zé si el -
já rá sá ra a tör vény ha tály ba lé pé se óta ez idáig nem ke rült sor.

Az állategészségügyi és nyomonkövethetôségi elôírá sok
haltenyésztôk, kereskedôk ál tal tör ténô be tar tá sa, be tar ta tá sa
rend kí vü li fon tos a ha zai hal ál lo má nyok és a fo gyasz tók
egész sé gé nek vé del me szem pont já ból, ezért a jövôben a Ha -
lá sza ti Ha tó sá gok és az Állategészségügyi és Élel mi szer el -
lenôrzési Szol gá lat szi go rí tott el lenôrzéseket fog le foly tat ni
a hal ke res ke de lem te rü le tén.

Je len Tá jé koz ta tás – össz hang ban az Al kot mány bí ró ság
60/1992. (XI.17.) AB ha tá ro za tá val – nem jo gi ér té kû, ki zá -
ró lag az érin tet tek tá jé koz ta tá sát szol gál ja.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 25.

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium Va dá sza ti,
Ha lá sza ti és Víz gaz dál ko dá si Fôosz tá lyá nak, va la mint az

Állategészségügyi és Élel mi szer-el lenôrzési Fôosz tá lyá nak kö zös

Tá jé koz ta tó ja
az Eu ró pai Unió más tag ál la mai ból és har ma dik or szá gok ból 

be ho zott ét ke zés re, il let ve te le pí tés re szánt nem ak vá riu mi ha lak
egyes ha lá sza ti és állategészségügyi kérdéseirôl

Gra tu lá lunk
A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 2005. no vem ber 3-án, a ma gyar tu do mány ün ne pén 
Eöt vös Jó zsef-ko szo rú val tün tet te ki Woynarovich Ele ket, la punk szak ta nács adó ját. 

A ki tün te tés hez gra tu lál a Szer kesztôség és a Kiadó



Az Eu ró pai Unió Kö zös Ha lá sza ti Po li ti ká já ban az utób bi né -
hány év ben je lentôs hang súly el to ló dá so kat ta pasz tal hat tunk,
egy részt azért, mert még szi go rúbb sza bá lyo zá so kat kel lett
be ve zet ni a ten ge rek hal ál lo má nyá nak vé del mé ben, a fenn -
tart ha tó ha lá szat ér de ké ben, más részt azért, mert az Unió
legutób bi bôvítése a ko ráb biak nál sok kal na gyobb mér té kû
volt. Egy fon tos kér dés ben azon ban nem volt vál to zás, az
Unió la kos sá gá nak hal szük ség le tét csak mintegy fe le rész ben
tud ja sa ját zsák má nyá ból, il let ve termelésébôl kielé gí te ni.

A vál to zá sok iga zán ész re ve hetôen a 2007–2013. kö zöt -
ti idôszak fej lesz té si po li ti ká já ban je lent kez nek, amely nek
megala po zá sá ban már az új ta gor szá gok is részt vet tek. 
A fej lesz té sek kel kap cso la to san a leg fon to sabb vál to zás az
Eu ró pai Ha lá sza ti Alap lét re ho zá sa 2007. ja nuár 1-jétôl. 

Az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap mû kö dé sét sza bá lyo zó ren de -
let ter ve ze te két al ka lom mal a mezôgaz da sá gi és ha lá sza ti mi -
nisz te rek ta ná csá nak ülé sén is meg vi ta tás ra ke rült, vég le ge sí -
té se csak azért vá rat ma gá ra, mert a ten ge ri ha lász ha jók felújí -
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A magyar halászat középtávú
fejlesztésének tézisei1

Pin tér Ká roly

1 Elôadás ként el hang zott 2005. szep tem ber 29-én „A ha lá szat és a hor gá szat hely ze te és le hetôségei az EU tag Ma gyaror szá gon” cí mû
par la men ti nyílt na pon az Or szág ház felsôhá zi ter mé ben.

• Tör vé nyes ren det a ha lá szat és hor gá szat te rén. A hor gász-
ha lász tár sa dal mat és a vi zek hal ál lo má nyát meg kell vé de -
ni a hal tol va jok tól, a orv ha lá szok tól és orvhorgászoktól.
Nö vel ni kell a bün tetôjo gi szank ciók pre ven tív ha tá sait (pl.
el kö ve té si esz kö zök, jár mû vek el kob zá sa). Szi go rú jo gi
elôírá sok sza bá lyoz zák a ha lá szok és a hor gá szok ál tal ki -
fog ha tó és el vi hetô ha lak mennyi sé gét. A hal ál lo mányt és
a gaz dál ko dást ve szé lyez tetô hal lo pá sok szi go rúbb megíté -
lé sét biz to sí tó jog gya kor la tot kell kiala kí ta ni.

• Ha tá ro zot tabb fel lé pés szük sé ges a vi zek hal ál lo má nyát,
a hor gá sza tot és a ha lá sza tot ve szé lyez tetô em be ri és ter -
mé sze ti ere de tû (víz szennye zés, új ál lat be teg sé gek stb.)
tá ma dá sok el len. Erôsíteni kell a bûnüldözô szer vek és a
halôrök együtt mû kö dé sét (hal kom man dó).

• A ha lá szok és hor gá szok a ví zi kör nye zet és ter mé szet
fenn tar tói, fej lesztôi és védôi, ez zel ko moly szol gá la to -
kat tesz nek a tár sa da lom min den tag já nak, az ön kor -
mány za tok nak és az ál lam nak. A vi zes élôhe lyek olyan
öko ló giai rend sze rek, ame lyek nem egyes kiemelt fa jok
– kormorán, vid ra stb. – rend szer-füg get len vé del mét
igény lik, ha nem csak komp lex mó don óv ha tók meg. Az
e felada tot elvégzô ha lá szok és hor gá szok kap ja nak dí ja -
zást. A felada tok és a dí ja zás kér dé seit a ter mé szet vé del -
mi szer ve ze tek kel kö tött megál la po dá sok ren dez zék. 

• A vi zek kel és azok hor gá sza ti és ha lá sza ti hasz no sí tá sá -
val kap cso la tos, el len szol gál ta tás nél kü li dí jak tól és költ-
ségektôl men te sül je nek a ha lá szok, a hor gá szok, to váb bá
a tó gaz da sá gok és a ha lá sza ti víz te rü le tek tu laj do no sai,
va la mint bérlôi. Ilyen dí jak és költ sé gek más ta gor szá -
gok ban nem ter he lik a ha lá sza ti-hor gá sza ti víz hasz ná la -
to kat.

• A hor gász tu riz mus fej lesz té sét cél zó el kép ze lé sek sze re -
pel je nek az eu ró pai uniós, il let ve a ma gyar for rá sok ból
tá mo gat ha tó nem ze ti fej lesz té si, il let ve vi dék fej lesz té si
prog ra mok ban.

• Csak ál la mi lag elis mert ponty faj tá kat le hes sen te le pí te ni
a ha zai ter mé sze tes vi zek be.

• Az amur – sza bá lyo zott kö rül mé nyek kö zött – le gyen te -
le pít hetô a ter mé sze tes vi zek be.

• Foly tat ni kell a ha zai hal gaz da sá gi ter me lé sû ha lak fo -
gyasz tá sát ösztönzô prog ra mo kat.

• Rend sze res sé kell ten ni, hogy éven te tart son a
MOHOSZ és a HALTERMOSZ kibôvített kö zös 
ta nács ko zást, aho vá meg hív ják a szak tár cák, ha tó sá gok
kép vi selôit is.

„A ha lá szat és hor gá szat hely ze te és le hetôségei 
az EU tag Ma gyaror szá gon”

cí mû par la men ti nyílt nap résztvevôinek kö zös ál lás fog la lá sa
2005. szep tem ber 29.



tá sá nak tá mo gat ha tó sá gát il letôen két or szágcso port kö zött
ne he zen át hi dal ha tó vi ta ala kult ki. A Ma gyaror szá got köz vet -
le nül is érintô kér dé sek ben si ke rült ér vé nye sí te ni a ma gyar ál -
lás pon tot, így a mi nisz te rek már megál la pod tak, hogy:

• az akvakultúra, azaz a hal te nyész tés fej lesz té sét szol gá ló
be ru há zá sok nál a ked vez mé nye zet tek kö te lezô önere je
40%-ra csök ken, és

• az akvakultúra és a hal fel dol go zás te rü le tén a mikró- és
kis vál lal ko zá sok prio ri tá sa mel lett – szem ben a ko ráb bi
bi zott sá gi ál lás pont tal – a kö zép vál lal ko zá sok is tá mo -
gat ha tóak.

A ta gor szá gok nak 2006-ban a ha lá sza ti ága zat tel jes te rü -
le tét át fo gó Nem ze ti Ha lá sza ti Stra té giai Ter vet kell ké szí te ni,
és ar ra épít ve kell ki dol goz niuk az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap tá -
mo ga tá sait meg cél zó Ope ra tív Prog ra mot. Mind a ter vet, mind
a prog ra mot kö rû tár sa dal mi vi ta és meg fe lelô egyez te té sek
után kell az Eu ró pai Bi zott ság nak be nyúj ta ni. Ma gyaror szá gon
e stra té gia terv ki dol go zá sa ön ál lóan, de a vi dék fel zár kóz ta tá -
si prog ram mal pár hu za mo san, az zal össze han gol va tör té nik.

Sze ret ném meg ra gad ni az al kal mat, hogy elôzetesen,
mintegy vi ta in dí tó ként be mu tas sam, hogy a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium szakfôosz tá lya mi lyen
in téz ke dé se ket tart szük sé ges nek és reá li san meg va ló sít ha tó -
nak a ha lá sza ti-hor gá sza ti ága zat fej lesz té sé re, il let ve a meg -
nyí ló uniós for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá ra a 2007–2013.
kö zöt ti idôszak ban. 

Kiin du lá si alap ként – nem ze ti sa já tos sá gaink és a Kö zös
Ha lá sza ti Po li ti ka el vei alap ján a stra té giá nak a következô
cé lo kat kel le ne szol gál nia:

• a la kos ság hal fo gyasz tá sá nak nö ve lé se az egész sé ge sebb
táp lál ko zá si szer ke zet ér de ké ben,

• a kör nye zet ba rát, fenn tart ha tó hal ter me lés fej lesz té se,

• a hor gá szat ha lá sza ti hát te ré nek fej lesz té se, mind a vi zek
hal gaz dál ko dá sa, mind a né pe sítô anyag elôál lí tá sá nak
vo nat ko zá sá ban

• a ma gyar haltermelôk ver seny ké pes sé gé nek biz to sí tá sa a
ha zai és az EU-tagországok pia cán.
Az is mer te tett cé lok eléré se ér de ké ben szük sé ges nek 

tar tott in téz ke dé se ket tézis-szerûen 10 pont ban fog lal tam
össze.

1. Ter mé sze tes vi zek ha lá sza ti hasz no sí tá sa

A fej lett or szá gok ban ál ta lá nos ten den cia, hogy a ha gyo -
má nyos, ke res ke del mi jel le gû ha lá szat he lyét a ter mé sze tes
vi ze ken a rek reá ciós cé lú hasz no sí tás, te hát a hor gá szat és a
sport ha lá szat fog lal ja el. A ke res ke del mi jel le gû ha lá szat fô
te vé keny sé ge en nek meg fe lelôen az ál lo mány sza bá lyo zás ra
és a szük sé ges hal te le pí té sek el vég zé sé re, va la mint ôrzési és
ke ze lé si felada tok ra kor lá to zó dik. E fo lya mat nak Ma gyaror -
szá gon is ta núi le he tünk, és a hasz no sí tók kö zött eset le ge sen
jelentkezô konf lik tu so kat a na gyobb víz te rü le tek hal gaz dál -
ko dá si ter vé nek olyan mó do sí tá sá val cél sze rû el há rí ta ni,
amely szé les kö rû tár sa dal mi egyez te tés re tá masz ko dik. Az
uniós for rá sok a rek reá ciós cé lú ha lá szat köz vet len tá mo ga -
tá sát nem te szik le hetôvé, ezért – és a je lentôs tár sa dal mi
igény miatt – in do kolt a je len le gi hal gaz dál ko dá si tá mo ga -
tá si rend szer fenn tar tá sa nem ze ti tá mo ga tás ként, a ha lá -

sza ti tör vény elôírá sai nak meg fe lelôen, a természetesvízi 
ha lá szat ból keletkezô költ ség ve té si be vé te lek mér té kéig.
Mi vel a pá lyá za ti úton el nyer hetô tá mo ga tá sok nem ter me lé -
si jel le gûek, az is mé telt uniós notifikáció nem okoz hat ne -
héz sé get.

2. Ha las ta vak re konst ruk ciós prog ram ja

Az el múlt év ti zed ben a tá mo ga tá si rend szer kö vet kez té -
ben a halastó felújí tá sok a ko ráb bi nál na gyobb mér té kûek
vol tak, de nem elegendôek a több év ti ze des, el ha nya golt mû -
sza ki ál la po tú ta vak meg men té sé hez. A 2007–2013. kö zöt ti
idôszak ban – az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap társ fi nan szí ro zá -
sa mel lett – 40%-os sa ját erôvel el vé gez hetôk a leg szük sé -
ge sebb felújí tá sok és kor sze rû sí té sek. A költ ség ve té si
idôszak so rán legalább 6000 ha halastó te rü let felújí tá sa in -
do kolt an nak ér de ké ben, hogy az ága zat ter melôalap jai és az
ál ta luk biz to sí tott vi zes élôhe lyek ne csök ken je nek.

3. Új ha las ta vak épí té se

A halastó te rü let szin ten tar tá sá hoz fel tét le nül szük ség van
új ta vak épí té sé re a termelésbôl vég leg kiesô te rü le tek pót lá -
sá ra. Bár kí vá na tos vol na a más mezôgaz da sá gi kul tú rák szá -
má ra ked vezôtlen adott sá gú föld te rü le tek je lentôsebb ré szé -
nek átala kí tá sa ha las tó vá, a költ ség ve té si idôszak alatt leg fel -
jebb 1000 ha új ha las tó val szá mol ha tunk. En nél na gyobb
bôvülést a be ru há zók tôkeereje, a ked vezô Eu ró pai Ha lá sza -
ti Alap társ fi nan szí ro zás el le né re, nem te szi reá lis sá.

4. Ha las ta vak mint vi zes élôhe lyek fenn tar tá sa

Az or szág ha las ta vai a költ ség ve té si idôszak alatt mint -
egy 23000 hek tár nyi vi zes élôhe lyet biz to sí ta nak, rész ben a
ter mé szet vé del mi és Natura 2000-es te rü le te ken, rész ben
azo kon kí vül. A ter mé szet vé del mi cé lú üze mel te tés biz to sí -
tá sá ra az agár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok kiala -
kult rend sze rét in do kolt hosszabb tá von is fenn tar ta ni. Azo -
kon a ha las ta va kon, ahol bi zo nyí tot tan nagy szá mú hal fo -
gyasz tó (vid ra, kormorán) él, köz vet len kár ta la ní tás sal, vagy
az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si alap tá mo ga tás pót lé kok kal
tör ténô kiegé szí té sé vel meg kell ta lál ni az út ját a gaz dál ko -
dás vesz te sé gei nek mér sék lé sé re. Ugyanak kor – a hosszabb
tá vú megol dás ér de ké ben – nem zet kö zi szin ten is ösz tö nöz -
ni kell az egész Eu ró pá ra ki ter jedô ál lo mány sza bá lyo zó
prog ra mo kat az olyan ra ga do zók ese té ben, ame lyek – a tó -
gaz da sá gaink ban oko zott vesz te sé gek mel lett – ter mé sze tes
vi zeink ben már a biodiverzitás vé del mét is ve szé lyez te tik. 

5. Ha las ta vi vízellátás költségeinek csökkentése

A ha las ta vak üze mel tetôi rész ben ter me lé si cél jaik meg -
va ló sí tá sá hoz, rész ben a vi zes élôhely öko ló giai fel té te lei ér -
de ké ben je lentôs víz hasz ná lók. Az el múlt év ti zed ben a víz
biz to sí tá sá val kap cso la tos költ sé gek a tó gaz da sá gi ter me lé si
tényezôk kö zül a leg gyor sabb ütem ben nö ve ked tek. Az Eu -
ró pai Unió ba tör tént be lé pés után e prob lé ma fo ko zot tan
vetôdött föl, hi szen az egy sé ges pia con a ma gyar tó gaz dál -
ko dók ele ve ver seny hát rány ba ke rül tek más ta gor szá gok ter -
melôivel szem ben, akik víz dí jat nem fi zet nek.
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6. Ge ne ti kai ér té kek vé del me

A ma gyar ponty te nyész tés nem zet kö zi leg is ki ma gas ló
ér té kû ered mé nyei nek vé del mé re, a ha zai ponty faj ták fenn -
tar tá sá nak biz to sí tá sá ra a minôségi ponty te nyész anyag ki -
he lye zé si nem ze ti tá mo ga tást hosszabb tá von is in do kolt
fenn tar ta ni, és az Eu ró pai Unió ban is mé tel ten notifikáltatni.
A tá mo ga tás szint je az el múlt évek ben nem vál to zott, ezért
legalább az inf lá ció mér té ké nek meg fe lelô va lo ri zá ció ra van
szük ség. E tá mo ga tá si for ma egyút tal köz ve tet ten ja vít ja a
ma gyar haltermelôk ver seny ké pes sé gét.

7. Új in ten zív hal gaz da sá gok lé te sí té se

A ha zai termelésbôl szár ma zó hal kí ná lat bôvítése és ter -
mé sze ti adott sá gaink (hé vi zek) ki hasz ná lá sa ér de ké ben a
2007–2013. kö zöt ti idôszak ban is kí vá na tos az in ten zív hal-
termelô üze mek lé te sí té se, ame lyek hez az Eu ró pai Ha lá -
sza ti Alap társ fi nan szí ro zást nyújt. A kí ná la tot bôvítô be -
ru há zá sok csak meg fe lelô pia ci le hetôségek ese tén va ló sít -
ha tóak meg. Az in ten zív üze mek ese té ben kü lö nö sen in do -
kolt az óva tos ság, de a ter ve zé si idôszak so rán mintegy
2000 ton nás ka pa ci tás bôvítés reá lis le het, amennyi ben a
ter mé kek pro mó ció já ra ren del ke zés re ál ló pénz esz kö zök is
va ló ban ha té ko nyan ke rül nek fel hasz ná lás ra.

8. A hal fel dol go zás fej lesz té se

An nak el le né re, hogy a ma gyar hal fo gyasz tá si ha gyo -
má nyok miatt ha zánk ban más or szá gok hoz ké pest je lentôs
nagy ság ren det ké pez az élôhal ér té ke sí tés, a hal fel dol go zás
fej lesz té sé vel kö vet ni kell a la kos sá gi igé nye ket. A tó gaz da -
sá gi hal növekvô há nya dát és az in ten zív üze mek ben meg -
ter melt hal gya kor la ti lag tel jes mennyi sé gét fel dol go zott

for má ban kell for gal maz ni. En nek ér de ké ben a ha zai hal fel -
dol go zó ka pa ci tást mintegy 2000 ton ná val cél sze rû nö vel ni,
köz vet le nül a ter melôüze mek hez kap csol va e te vé keny sé -
get. A ter melôk, il let ve a ter melôi in teg rá ciók ál tal meg va -
ló sí tás ra ke rülô hal fel dol go zó be ru há zá sok hoz az Eu ró pai
Ha lá sza ti Alap társ fi nan szí ro zást nyújt a mikró-, a kis- és
kö zép vál lal ko zá sok nak.

9. Ter melôi szer ve ze tek megala ku lá sá nak ösz tön zé se

Az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap társ fi nan szí ro zá si
le hetôségeit ki hasz nál va 2007-tôl in do kolt ösz tö nöz ni 
az uniós jog sza bá lyok nak meg fe lelô ha lá sza ti ter melôi szer -
ve ze tek megala ku lá sát, amely nek meg fe lelô po zí ciót biz to sí -
ta nak a ma gyar haltermelôknek a fô ér té ke sí té si csa tor nát ké -
pezô áru há zi lán cok kal foly ta tott együtt mû kö dés ben.
A ponty ter me lés ben a ha tá ro kon át nyú ló, több or szág ter -
melôit össze fo gó szer ve zet rea li tá sát is cél sze rû meg vizs gál -
ni, mert az együtt mû kö dés sé ala kít hat ja át a né hány or szág
ter melôi kö zött kiala ku ló ban lévô pia ci har cot.

10. Ha lá sza ti ter mé kek pro mó ció ja

Az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap kiemelt tá mo ga tá si fel té te -
le ket biz to sít a ha lá sza ti ter mé kek pia ci el he lye zé sé nek ösz -
tön zé sé re. Az új költ ség ve té si idôszak ban in do kolt foly tat ni
a ma gyaror szá gi hal fo gyasz tás nö ve lé sét cél zó prog ra mot,
azt azon ban az ed di giek nél ha té ko nyab ban kell a ha zai ter-
melésbôl szár ma zó ha lá sza ti ter mé kek ér té ke sí té sé nek szol -
gá la tá ba ál lí ta ni. En nek ér de ké ben cél sze rû olyan spe ciá lis
ma gyar hal bolt vagy ha lász csár da lánc lét re ho zá sa, amely
az Unió bôvülését és a szál lí tá si fel té te lek ja vu lá sát ki hasz -
nál va, a szom szé dos EU ta gor szá gok  magyar lakos ságú
területeire is ki ter jesz ti te vé keny sé gét.
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A
z Eu ró pai Unió hoz va ló csat la ko -
zás ra va ló fel ké szü lé sünk so rán
és azt kö vetôen szé les kör ben is -

mer tet tük a ha lá sza ti ága zat fej lesz té se
te rü le tén elér hetô le he tô sé ge inket,
felada tain kat és cél ki tû zé sein ket. Mégis,
a fel vetôdô kér dé sek alap ján szük sé ges
is mé tel ten rö vi den átte kin te ni a Ha lá sza -
ti Orien tá ciós Pén z ü gyi Esz  köz (leg -
gyak rab ban mo zaik szó ként hasz nál va a
HOPE) lé nye gét.

Rö vi den megál la pít ha tó, hogy a
HOPE a Kö zös (EU-s) Ha lá sza ti Po li ti -
ka meg va ló sí tá sá nak esz kö ze. Az ön ál ló
eu ró pai uniós struk tu rá lis alap ként mû -
ködô rend szer biz to sít ja Kö zös Ha lá sza -
ti Po li ti ka meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
uniós for rá so kat. Ebbôl a for rás ból ré -
sze sül het nek pá lyá za tos for má ban a tag -
ál la mok ha lá sza ti ága za tá nak szereplôi. 

A pá lyá za to kat ko moly elôké szü le tek
elôzik meg. Egy nem ze ti fej lesz té si terv -
ben az or szá gos cé lok kö zött le kell fek -
tet ni a ha lá szat fej lesz té si cél ki tû zé se ket
is. Ez alap ján ké szül nek el a struk tu rá lis
ala pok hoz kap cso ló dó Ope ra tív Prog ra -
mok (OP-k) és az azo kat tech ni kai meg -
va ló sí tás szint jén rész le tezô Prog ram
Kiegé szítô Do ku men tu mok (PKD-k).

A mezôgaz da ság tá mo ga tá sá nak
prog ram ját az Ag rár és Vi dék fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram (AVOP) tar tal maz za.
A Kö zös Ha lá sza ti Po li ti ka 2004–2006-
ra vo nat ko zó ma gyar ha lá szat fej lesz té si
programát „A ha lá sza ti ága zat struk tu rá -
lis tá mo ga tá sa” cím mel a HOPE for rá -
sai ra tá masz kod va, szin tén az AVOP tar -
tal maz za. Kü lö nös egy beesés, hogy a
HOPE rö vi dí tés nek an go lul is van ér tel -
me, re ményt je lent, és gyak ran mo solyt
csal elô a hall ga tó ság so rai ban az an gol
nyel vû elôadá sok al kal má val. Meg kell
je gyez ni, hogy gyak ran mi ma gunk is
élünk ez zel a szó já ték le hetôséggel.

A csat la ko zás sal a ha zai ha lá szat tá -
mo ga tá sa meg vál to zott. Az ed di gi, va la -
mely mezôgaz da sá gi tá mo ga tá si for má -
hoz tar to zó jog cí mek ön ál lóak let tek, le -
hetôségeikben kibôvültek és új jog cí -
mek is be lép tek.

A ma gyar ha lá szat fej lesz té si stra té -
gia rö vi den az igen ala csony hal fo gyasz -

tás nö ve lé sé ben fo gal ma zó dott meg. 
A stra té gia há rom nagy pil lé ren nyug -
szik. Mindenekelôtt a hal fo gyasz tás ösz -
tön zé sét a mar ke ting esz kö zei vel ér jük
el. En nek kü lön tá mo ga tá si le hetôsége is
van, ami pro mó ció né ven ke rült ne ve sí -
tés re a prog ram ban. A meg nö ve ke dett
igé nye ket azon ban ki is kell tud ni elé gí -
te ni. Mi vel a hal fo gyasz tás nem az elsô
he lyek egyi kén sze re pel táp lál ko zá si
szo ká saink kö zött, na gyon könnyû el -
vesz te ni a fel fo ko zott igénybôl adó dó
ke res let nö ve ke dést – ezért az áru ala pot
is biz to sí ta ni kell. Ezt a meglévô és nagy
több sé gük ben elavult ha las ta vak re -
konst ruk ció já val, a gya kor lat ból adó dó
tó fe lü let ki vo nás pót lá sá val és új ha las ta -
vak épí té sé vel ér jük el. Össze fog la lóan
ezt az akvakultúra tá mo ga tá sá nak hív -
juk. Ez a tá mo ga tá si for ma a te le pi inf ra -
struk tú ra tá mo ga tá sá val kiegé szül ve a
biz ton sá gos hal ter me lés le hetôségét biz -
to sít ja. En nél a pont nál nem fe led kez he -
tünk el egy na gyon lé nye ges mo men -
tum ról – ez a tá mo ga tá si for ma a geo ter -
mi kus ener gia hasz no sí tá sán ala pu ló
intenzívüzemi felújí tá so kat és új üze -
mek épí té sét is tá mo gat ja a faj vá lasz ték
nö ve lé se és a fo lya ma tos hal el lá tás biz -
to sí tá sa ér de ké ben. 

Azon ban hiá ba si ke rül fel kel te ni az
érdeklôdést a hal fo gyasz tás iránt, hiá ba
si ke rül biz to sí ta nunk az élôha lat, ha a
piac az élô hal mel lett a fel dol go zott és a
kony ha kész ter mé ke ket is egy re na -
gyobb mér ték ben igény li. Va ló igaz,
hogy a fo gyasz tás nagy ré sze a ka rá cso -
nyi ün ne pek hez kötôdik, és több nyi re
élôhal eladás ban je lent ke zik. Az élôhal
leg több ször pon tyot je lent, de egy re na -
gyobb azok szá ma akik ek kor is kony ha -
kész ha lat ke res nek, il let ve igé nyel nek.
Ezért a har ma dik nagy prio ri tá sa a stra -
té giá nak a fel dol go zott sá gi szin tet és a
szé les vá lasz té kot biz to sí tó hal fel dol go -
zók felújí tá sá nak, bôvítésének és a ter -
melôhely hez kö -ze li kis fel dol go zók
épí té sé nek tá mo ga tá sa. 

Nem ki tér ve rész le te sen ezen tá mo -
ga tá si for mák ra meg je gyez zük, hogy a
ha las ta vak kal és az in ten zív üze mek kel
kap cso la tos tá mo ga tá sok a csat la ko zás

elôtt már a mezôgaz da sá gi be ru há zá sok
tá mo ga tá sá ban meg vol tak, a hal fel dol -
go zók tá mo ga tá sa pe dig az élelmiszeri-
pari be ru há zá sok kö zött ka pott he lyet.
A hal fel dol go zók tá mo ga tá sa az elôcsat -
la ko zá si fo lya mat so rán a SAPARD
prog ram ban is sze re pelt. Ta lán ez zel is
ma gya ráz ha tó, hogy a HOPE-bôl ed dig
csak ke vés hal fel dol go zás sal kap cso la -
tos tá mo ga tá si igény je lent ke zett. A tel -
je sen új elem a rend szer ben a pro mó ció,
mely nek le hetôségével már há rom pá -
lyá zó élt si ker rel.

Nem fe led kez he tünk meg ar ról,
hogy elôre is kell néz nünk. Ezt az
elôrenézést va ló sít ja meg egy új tá mo ga -
tá si elem ként jelentkezô tá mo ga tá si for -
ma – az innovatív fej lesz té sek tá mo ga tá -
sa. Ez a tá mo ga tá si for ma az új utak ke -
re sé sét se gí ti. Új fa jo kat, új tech no ló giá -
kat kell ki fej lesz te nünk an nak ér de ké -
ben, hogy a leg fon to sabb stra té giai célt
elér jük, és biz to sít suk a fo lya ma tos át -
me ne tet az új ter ve zé si sza kasz ba – a
2007–2013-as Eu ró pai Ha  lá sza ti Alap -
pal meg ha tá ro zott idô szak  ba.

A ter ve zé si fo lya mat ne héz sé -
gét szem lél te ti az a tény, hogy a
2004–2006-os idôszak kez de ti ne héz sé -
gei után már a következô idôsza kot kell
ter vez nünk anél kül, hogy ob jek tív ér té -
ke lé si le hetôségünk len ne az elôzô
idôszak ról. Ezt egy ki csit rész le te seb ben
ki fej te nénk.

A csat la ko zás elôké szí té se so rán
meg kel lett ter vez ni az egész tá mo ga tá si
fo lya ma tot – gya kor la ti lag mo del lez ni
kel lett azt. Az ag rár tá mo ga tá sok elôzô
idôsza ká ból ren del ke zés re áll tak tá mo -
ga tá si ada tok az akvakultúrát és a hal fel -
dol go zást il letôen, de a töb bi tá mo ga tást
csak be csül ni le he tett, ugyan ak kor elôre
meg kel lett ad ni, hogy mennyi tá mo ga -
tá si ke re tet kí vá nunk fel hasz nál ni, és
mindezt éves, sôt ne gyed éves bon tás ban
kel lett megad nunk. Az uniós ter ve zés re
az a jellemzô, hogy a becs lé se ket is a
leg ki sebb rész le te kig le kell bon ta ni, és a
nagy té ve dé se ket bi zony szank cio nál ják.
Té ve dés alatt elsôsor ban a túl ter ve zett
igé nye ket ért jük. Ha túl ke vés a ke ret, ak -
kor az igé nyek miatt az ha mar ki me rül,

Hol tart a HOPE 
ma gyaror szá gi fel hasz ná lá sa?



és ez a pá lyá zók elé ge det len sé gét von ja
ma ga után az zal, hogy a tá mo ga tá so kat
akár a következô tá mo ga tá si cik lu sig le
kell ál lí ta ni. Ha túl sok a ke ret, ak kor
bün te té si szank ciók fe nye get nek. A túl
sok, il let ve túl ke vés ter mé sze te sen re la -
tív fo gal mak, függ nek a tá mo ga tást
igénybevevôk vál lal ko zói ked vétôl és a
megítélt kerettôl – gya kor la ti lag a becs -
lés pon tos sá gá tól.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött ér zé kel -
hetô a feladat nagy sá ga és bo nyo lult sá -
ga. Nem sza bad meg fe led kez ni ar ról,
hogy a pá lyá za ti rend szer lé nye ge sen
bo nyo lul tabb, mint ami kor azok még
„ha zai vi ze ken” zaj lot tak. Nem sza bad
meg fe led kez ni ar ról, hogy a pá lyá za tok
füg get le nül at tól, hogy gya kor la ti lag tel -
jes mér ték ben meg va ló sít ha tók hitelbôl
(és a ban kok hi tel ki he lye zé si szán dé ka
köz is mert), mégis a tel jes utófinan-
szírozás egy sor koc ká za tot je lent – be -
fo lyá sol va a pá lyá zói dön tést – és a pá -
lyá zat meg va ló sí tá sát a pá lyá zó nak tel -
jes mér ték ben meg kell fi nan szí roz nia.
Né mi se gít sé get je len az igény be ve hetô
elôleg és a mérföldkôként is mert rész el -
szá mo lás in téz mé nye. A ké pet még ár -
nyal ja, hogy nem le he tett elôre tud ni a
„sza bad ke res ke de lem” ha lá rak ra gya -
ko rolt ha tá sát, nem le he tett tud ni, hogy
a po ten ciá lis pá lyá zok hoz zá jut nak-e
idô ben olyan egyéb for rá sok hoz, ame -
lye ket a meg va ló sí tás so rán sa ját
erôként hasz nál hat nak fel (itt az ag rár-
kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok vi -
zes élô hely cél prog ram já ra gon do lunk
elsôsor ban). 

A be ve zetôben már em lí tet tük, hogy
a HOPE tá mo ga tá sok az AVOP-pal
együtt ke zelôdnek. A mezôgaz da sá gi té -
má jú pá lyá za tok nagy szá ma mel lett el -
tör pül a HOPE-ra ed dig be nyúj tott pá -
lyá za tok szá ma – a pá lyá zói kör is nagy -
ság ren dek kel ki sebb. 

Ezen pá lyá za tok ke ze lé se is ne héz -
sé get oko zott a pá lyá za tok ke ze lé sét
végzô un. közremûködô szer ve zet nek –
a Mezôgaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi -
va tal nak (MVH). A pá lyá zat ke ze lés
egyik uniós kö ve tel mé nye (egyéb ként
na gyon igaz sá gos) a FIFO (first in first
out) elv be tar tá sa volt, ami a pá lyá za tok
ér ke zé si sor rend ben va ló ér té ke lé sét je -
len ti. Prob lé ma ként je lent ke zett a kez de -
ti idôszak ban, hogy a ha lá sza ti pá lyá za -
to kat is sor ba rak ták, a me zô gaz  da sá -
giak kal együtt. A SAPARD pá  lyá za tok
ke ze lé sé nek el hú zó dá sa is kés lel tet te a
tény le ges pá lyá zat ke ze lést, ezért a halas

pá lyá za tok fel dol go zá sa ne héz ke sen
„in dult be”. A pá lyá zat ke ze lés fel gyor -
su lá sa kor azt ta pasz tal tuk, hogy a halas
pá lyá za tok va la hol a nagy sor ban ke rül -
tek el he lye zés re és ke ze lé sük meg kez dé -
se bi zony ta lan. Az AVOP és a PKD mó -
do sí tá sát is végzô Mo ni tor ing Bi zott ság
ülé sén fel ve tet tük, hogy a HOPE ön ál ló
struk tu rá lis alap és az azok ra érkezô pá -
lyá za tok nak a ke ze lés kor nem kell be -
vár niuk az elôbb érkezô mezôgaz da sá gi
pá lyá za to kat – a FIFO el vet a ha lá sza ti
pá lyá za tok kö zött kell egy más hoz vi szo -
nyít va al kal maz ni. Ja vas la tunk el fo ga -
dást nyert és va la me lyest fel gyor sult a
pá lyá za tok ke ze lé se. A ha lá sza ti pá lyá -
za tok ré giós ke ze lé se azok kis szá ma és
a spe ciá lis szak ér tel met fel té te lezô igény
miatt ne he zen volt megold ha tó – ré gión -
ként kel lett vol na biz to sí ta ni legalább
egy pályázatkezelô ha lá sza ti szak em -
bert. Ez év ta va szán azon ban dön tés szü -
le tett ar ról, hogy a ha lá sza ti pá lyá za to kat
az élelmiszeripari pá lyá za to kat ke zelô
osz tály ke re té ben, köz pon ti lag fog ják
ke zel ni, és azt ha lá sza ti szak em ber fog ja
vé gez ni. Ez meg is tör tént és mindezek
alap ján el mond ha tó, hogy a kez de ti aka -
dá lyok el há rul tak, és a pá lyá za tok ke ze -
lé se fo lya ma tos.

Az in téz mé nyi hát tér kiala kí tá sá val
egyide jû leg kel lett fog lal koz ni a pá lyá -
za ti fel té te lek „pá lyá zó ba rát” mó do sí tá -
sá val is. A stra té giai cé lok leírá sá nál em -
lí tet tük, hogy az egyik fô stra té gia az
akvakultúra tá mo ga tá sa. A fô cél a ma -
gyaror szá gi ha las ta vak felújí tá sá nak és
gaz da sá gos üzem mé re tû tó gaz da sá gok
lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sa. Leg ne he -
zebb feladat az üzem mé ret meg ha tá ro -
zá sa volt. Az ér dek vé del mi szer ve zet ja -
vas la tá ra ezt a nagy sá got 30 hek tár ban
ha tá roz tuk meg, ami azt je len ti, hogy
„nul lá ról” legalább ek ko ra mé re tû gaz -
da sá got kell épí te nie a pá lyá zó nak, vagy
új tó épí té se ese tén legalább ek ko rá val
már kell ren del kez nie, akár ma gán tu laj -
don, akár bér le mény for má já ban. Ter -
mé sze te sen a ma xi má lis tá mo ga tá si
nagy sá got is meg kel lett ha tá roz ni. Az
ed dig beér ke zett pá lyá za tok szá ma és in -
for má ciók alap ján ki de rült, hogy a mi ni -
má lis nagy ság túl nagy és mó do sí ta ni
szük sé ges. Az ed di gi rö vid idô és pá lyá -
zat ke ze lé si ne héz sé gek, va la mint egyéb
ha tá sok miatt ob jek tí ven nem mér hetô le
a kor lá to zás egyér tel mû ha tá sa. A pá lyá -
za ti cik lus ból hátralévô idô, va la mint a
mó do sí tá sok las sú „át fu tá sa a rend sze -
ren” mó do sí tá si ja vas lat meg té te lét tet te

szük sé ges sé. A „ki sebb” pá lyá za tok be -
nyúj tá sá nak le hetôségét megala po zó
mó do sí tá si ja vas la tun kat a Mo ni tor ing
Bi zott ság el fo gad ta, és e so rok meg je le -
né sé nek ide jén azok már a mó do sí tott
pá lyá za ti fel hí vás ban is he lyet kap nak. 

A ja vas lat lé nye ge, hogy a mi ni má lis
üze melô halastó te rü let nagy sá ga 10 hek -
tár, a mi ni má lis tá mo ga tá si összeg pe dig
épí tés és felújí tás ese tén 2 mil lió fo rint.
Ez azt je len ti, hogy azok is pá lyáz hat nak,
akik a fej lesz tés sel elérik a legalább 10
hek tá ros üze melô tóterület nagy sá got. Ez
nincs el lent mon dás ban az elôzôekben
megál la pí tott üzemméreti nagy ság gal,
mert az csak tó gaz da sá gi hal ter me lést
vesz ala pul és nem ve szi fi gye lem be a
több lá bon ál ló gaz da sá go kat, ame lyek -
ben az ál lat te nyész tés, a nö vény ter me lés
és a hal ter me lés kom bi ná ció ja gaz da sá -
gos üze me lést tesz le hetôvé. A tá mo ga tá -
si összeg mi ni má lis nagy sá ga le hetôvé
te szi, hogy ki sebb völgy zá ró gá tas gaz -
da sá gok is tá mo gat ha tók le gye nek.
Amó do sí tá so kat a brüssze li ha lá sza ti ve -
zetôk is megér tet ték és el fo gad ták. Ezen
mó do sí tá sok tól azt vár juk, hogy a fél -
idôhöz ér ke zett HOPE tá mo ga tá si rend -
szer ben a tá mo ga tá si ke re tün ket az
idôszak vé géig tel jes egé szé ben fel tud -
juk hasz nál ni és megala po zot tan igé nyel -
het jük a kö vet ke zô ter ve zé si idôszak ra az
új tá mo ga tá si ke re tet.

Ed dig a HOPE-ra 27 pá lyá zat ér ke -
zett, melybôl 14 eluta sí tás ra ke rült, il let -
ve a pá lyá zó vissza lé pett. A lát szó lag
ma gas eluta sí tá si arány egyrészrôl az ál -
la mi tu laj don ban lévô vál lal ko zá sok ere -
de ti ren de let ér tel me zés sze rin ti eluta sí -
tá sá ból adó dik. Az ér tel me zés sze rint a
pá lyá zók nak sa ját, ma gán for rás sal kell
ren del kez ni, és az ál la mi cé gek nem ren -
del kez nek ma gán for rás sal. A struk tu rá -
lis ala pok ból az ál ta lá nos ren del ke zé sek
sze rint ál la mi cé gek is ré sze sül het nek,
azon ban a HOPE ren de let szû kítô ren -
del ke zést tar tal ma zott ezen cé gek hát rá -
nyá ra. Több íz ben szó vá tet tük ezt a
diszk ri mi na tív ki té telt és azt, hogy szá -
munk ra ez el fo gad ha tat lan. Az Eu ró pai
Bi zott ság Ha lá sza ti Fôigaz ga tó sá ga jo -
gá szok be vo ná sá val fe lül vizs gál ta ezt a
ki té telt, és jog ma gya rá za ta sze rint az ön -
ál lóan mû ködô ál la mi cé gek is tá mo gat -
ha tók. Ez zel el há rult az aka dá lya tá mo -
gat ha tó sá guk nak és már az is mé telt el já -
rás ban ál la mi cég pá lyá za tai is el fo ga -
dás ra ke rül tek. Másrészrôl a vissza vo ná -
sok oka nem szak mai volt, ha nem a 
pá lyá zat írás el hú zó dá sa miatt a pá lyá za ti
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adat la pok vál to zá sa okoz ta az eluta sí -
tást, for mai okok ra va ló hi vat ko zás sal.
Azóta több pá lyá za tot he lyes adat la pon
megis mé tel tek, és azok több sé ge el fo ga -
dás ra ke rült. A cikk írá sa kor 9 nyer tes
pá lyá zó val a tá mo ga tá si szerzôdés már
meg kö tés re ke rült, 4 pá lyá zat a pá lyá zat -
ke ze lés va la me lyik szint jén fel dol go zás
alatt van.

Mindezekbôl lát ha tó, hogy a HOPE
ma gyaror szá gi prog ram ja elin dult, a for -
rás le kö té se fo lya ma tos, és min den re -
mé nyünk meg van ar ra, hogy si ke re sen
fel hasz nál juk azt. Ez zel elôse gít jük az
Ope ra tív Prog ram ban leírt cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sát és fel ké szü lé sün ket a
következô ter ve zé si idôszak ra. A jövô
ter ve zé sé nek ke re té ben fo lya mat ban van

a Nem ze ti Ha lá sza ti Stra té giai Terv ki -
dol go zá sa, mely alap ként fog szol gál ni a
Ha lá sza ti Ope ra tív Prog ram hoz, amely
Ma gyaror szág eu ró pai uniós ha lá sza ti
tá mo ga tá si rend sze rét fog ja tar tal maz ni
az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ból a
2007–2013-as idôszak ban. 

Gá bor Já nos
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Megala kult 
a Ma gyar Hal ta ni Tár sa ság

L
a punk 2005. évi 1. szá má ban –
Hal ta ni tár sa ság ala kul cím mel –
még csu pán tervekrôl tá jé koz tat -

tuk ol va sóin kat, most azon ban már
meg va ló su lá suk ról szá mol ha tunk be. A
Deb re ce ni Egye tem Ag rár tu do má nyi
Cent ru má ban 2005. szep tem ber 9–10-
én ren dez ték meg az I. Ma gyar Hal ta ni
Kon fe ren ciát, és en nek ke re té ben tar -
tot ta meg ala ku ló köz gyû lé sét a Ma -
gyar Hal ta ni Tár sa ság. 

A há zi gaz da sze re pét be töltô dr. Ju -
hász La jos tanszékvezetô egye te mi do -
cens az ala ku ló ülés el nö ki tisz té nek
be töl té sé re dr. Csep re gi Ist vánt, a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té -
rium fôosztályvezetôjét kér te fel, aki
nagy szak mai hoz záér tés sel és ki vá ló
vitavezetôi ru tin nal lát ta el a vál lalt
felada tot.

Az egye sü let lét re ho zá sá nak szán -
dé kát 40 fô nyil vá ní tot ta ki, köz tük
olyan ne ves sze mé lyi sé gek, mint a ma -
gyar hal ta ni ku ta tók do yen je, dr.
Woynarovich Elek pro fesszor úr, il let ve
dr. Bí ró Pé ter aka dé mi kus, az MTA
Ba la to ni Limnológiai Ku ta tó in té ze té -
nek igaz ga tó ja. 

A megala ku lást az alap sza bály-ter -
ve zet meg vi ta tá sa kö vet te, mely nek so -
rán a résztvevôk pont ról-pont ra át te -
kin tet ték an nak ki ve tí tett szö ve gét.
A ko ráb ban írás ban is ki kül dött ter ve -
zet tel kap cso lat ban mintegy tíz mó do -
sí tó ja vas lat hang zott el, amelybôl he -
tet tá mo ga tott a köz gyû lés, majd a mó -
do sí tá sok kal kiegé szí tett alap sza bályt
egy han gú lag el fo gad ta. 

Ezt kö vetôen a tár sa ság alap sza bá -
lyá ban meg ha tá ro zott tisztség vi se lôk -
nek a meg vá lasz tá sá ra ke rült sor. 

A köz gyû lés az el nö ki tiszt ség re dr.
Harka Ákost, alel nök nek dr. Ju hász La -
jost, el nök sé gi ta gok nak pe dig dr.
Nagy Sán dor Alexet, Sal lai Zol tánt és
Sze pe si Zsol tot – va la mennyi eset ben
39 igen és 1 tar tóz ko dás mel lett – el -
len sza va zat nél kül meg vá lasz tot ta.

Be fe je zé sül né hány olyan rész le tet
eme lünk ki az el fo ga dott alap sza bály -
ból, ame lyet a szak te rü le tünk szem -
pont já ból fon tos nak tar tunk:

A Ma gyar Hal ta ni Tár sa ság egye -
sü let ként mû ködô tár sa dal mi szer ve zet,
amely ben a ter mé sze tes vi zek hal ta ni
vizs gá la tá val fog lal ko zó ku ta tók, va la -
mint a té ma iránt mé lyebb érdeklôdést
mu ta tó, a vi zein kért és hal ál lo má nyu -
kért fe lelôsséget érzô és ten ni aka ró

sze mé lyek te vé keny ked nek vi zeink és
ha laink megóvá sa ér de ké ben.

1. Az egye sü let cél ja:

A kár pát-me den cei, ezen be lül is
elsôsor ban a ma gyaror szá gi ter mé sze -
tes vi zek ha lai ra irá nyu ló faunisztikai,
öko ló giai és ter mé szet vé del mi ku ta tá -
sok ösz tön zé se, az ered mé nyek és ta -
pasz ta la tok köz kinccsé té te lé nek szor -
gal ma zá sa, va la mint vi zeink és hal ál -
lo má nyuk megóvá sá nak, fej lesz té sé nek
elôse gí té se, a ha zai ha lá szat ha lá szat -
bio ló giai ku ta tá sok tá mo ga tá sá ban va -
ló köz re mû kö dés. A ha zai hal fau ná val
kap cso la tos ok ta tás, is me ret ter jesz tés,
kul tu rá lis ha gyo má nyok ápo lá sa.

A köz gyû lés elsô pil la na tai. 
(Bal ról: dr. Ju hász La jos, dr. Csep re gi Ist ván, dr. Harka Ákos)
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2. Az egye sü let fôbb te vé keny sé gei:

a) A ha son ló te rü le ten mû ködô ha zai és
kül föl di szer ve ze tek kel kap cso la tot
tart va, szor gal ma zó ja és résztvevôje
kí ván len ni a Kár pát-me den ce víz há -
ló za tán nem zet kö zi együtt mû kö dés -
sel fo lyó ku ta tá sok nak.

b) Ösz tön zi a ma gyaror szá gi ter mé sze -
tes vi zek hal ta ni szem pon tú ku ta tá -
sát, igyek szik elôse gí te ni a ku ta tá si
fel té te lek ja ví tá sát.

c) Éven te or szá gos szak mai ta nács ko -
zást ren dez a ter mé sze tes vi zein ken
fo lyó hal ta ni ku ta tá sok ered mé nyei -
nek is mer te té sé re és meg vi ta tá sá ra. 

d) Le hetôséget te remt a ku ta tá si ered -
mé nyek és ész le lé sek pub li ká lá sá ra,
ösz tön zi a ma gyar hal ta ni szak nyelv
ápo lá sát és to vább fej lesz té sét. 

e) Igyek szik elér ni, hogy min den olyan
beavat ko zás ese tén, amely ter mé sze -
tes vi zein ket és azok élôvi lá gát érin -
ti, ér vé nye sül je nek a hal ál lo mány
vé del mét és fej lesz té sét szol gá ló
szem pon tok.

f) Hoz zá já rul és köz re mû kö dik a halas
élôhe lyek ter mé szet vé del mi, re konst -
ruk ciós, il let ve ke ze lé si ter vek elôké -
szí té sé hez és meg va ló sí tá sá hoz. 

Szer kesztôségünk kö szön ti a Ma -
gyar Hal ta ni Tár sa sá got, és sok si kert
kí ván a kö zös cé lok eléré se ér de ké ben
foly ta tott mun ká já hoz.

Ne ves szak em be rek az ala pí tók so rai ban

FISH COOP KFT.
ajánlatai:

Betéti Társaságunk 2006-ban is elôsegíti a tó-
gazdaságok, természetes vizek ivadékolását.

Zsenge és elônevelt csuka-, süllô-, harcsa-, 
ponty-, fehér és pettyes busa-, amurivadékot
kínálunk megvételre.

Betéti társaságunk igény szerint a zsenge és 
elônevelt ivadékot helyszínre szállítja.

Az árak a tavasszal kialakult országos áraknak
megfelelôen megállapodás alapján kerülnek
meghatározásra.

A FISH COOP Betéti Társaság a GALATI 
„PLASE PESCARESTI” SA Hálógyár termé kei -
nek kizáró lagos magyarországi forgal mazója.

Vállalja:

ÿ hálók (mûanyag)

ÿ kötelek (mûanyag és kender)

ÿ inslégek (mûanyag)

ÿ hálócérnák és kötözôanyagok (mûanyag)

ÿ bálaköztözô zsinórok (mûanyag) rövid határ -
idôvel történô szállítását.

A hálók anyagának vastagsága, színe, szemnagysá-
ga, bizonyos határok között a léhés mélysége és
hossza egyedileg megválasztható.
Ugyanígy a kötelek, inslégek, hálócérnák és kötözô -
anyagok vastagsága és színe a megrendelô igénye
szerint teljesíthetô.

Részletes felvilágosítás:

FISH COOP KFT., Csoma Gábor ügyvezetô
5500 Gyomaendrôd, Áchim u. 3/1.

Telefon: 06-30 9-952-187 vagy 06-30 9-554-569, 06-56 446-016, Telefon/fax: 06-66 386-437
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Az 50 év vel ezelôtti vissza te kin té -
sünk ben a Ha lá szat 1955. évi 10–12.
lap szá mai ból tal ló zunk. Foly nak a le ha -
lá szá sok, el kezdôdik a ha lak te lel te té se,
ké szü lünk a tél re.

Mirôl is ír tunk?
Pöschl Nán dor „Az önköltségc-

sökkentésrôl” írt cik ké ben nyolc pont -
ban fog lal ta össze az ön költ ség csök ken -
tés le hetôségeit. Néz zük csak:

(1.) A mun ka ter me lé keny sé gé nek nö ve -
lé se, munkaidô ki hasz ná lá sa, szer -
ve zés min dig és min den hol. 

(2.) Fej lett tech ni ka, gé pe sí tés.
(3.) A ta vak felújí tá sa, majd a ta vak mel -

lé te le pí tett ser tés hiz lal da, pe cse nye -
ka csa, a le gelôkön puly ka, li ba. 

(4.) A ponty nál a két éves üzem be ve -
ze té se.

(5.) Ve gyes né pe sí tés. 
(6.) A leg szi go rúbb ta ka ré kos ság az

anya gok kal. 
(7.) A gya kor lat ban át ve hetô ku ta tá si

ered mé nyek al kal ma zá sa. 
(8.) Újí tá sok, éssze rû sí té sek, ta pasz ta -

lat cse rék. (Len ne mit hoz zá ten ni…)

1955-ben meg je len tek az elsô mû -
anyag ból (per lon ból) ké szí tett ha lász -
esz kö zök. Errôl ol vas ha tunk egy cik ket.
(Egy év ti zed alatt el is ter jed tek…)

A Ha lá szat egy ko ri szép szo ká sa
volt, hogy a szer kesztôség ne vé ben egy-
egy ku ta tó, trösz ti dol go zó vagy mi nisz -
té riu mi elôadó el lá to ga tott a hal gaz da sá -
gok, HTSz-ek va la me lyi ké be. Meg lá to -
gat ta az ott tevékenykedô ha lász bri gá -
dot, majd jó len dü let tel írt cikk ben be -
mu tat ta a csa pat éle tét, pél dául egy mun -
ka nap ját, név sze rint a ve zetôjét, oly kor
a tag jait is. Ez a mód szer hasznos volt.
Most ép pen a Ba la to ni Hal gaz da ság
szemesi bri gád já val kezdôdik a sor, de a
következô ol da la kon már a trösz ti tag -
gaz da sá gok is sor ra ke rül nek. Szám ta -
lan szor meg fi gyel tem ha lá szaink örö -
mét, ha ró luk ír tak, fo tót kö zöl tek. Na -
po kig meg volt a be széd té ma. Gon dol juk
csak el: ak ko ri ban ke ve sen tud ták ön ma -
guk ról, hogy így is lé tez het nek, azaz le -
het ró luk ír ni, fény ké pet ké szí te ni…
Nagy szó ám az, ha va la ki nagy hir te len
a köz fi gye lem lá tó kö ré be ke rül!
Innentôl tud ta az il letô, hogy mun ka vég -

zés köz ben is job ban fi gyel nek rá a tár -
sai. Fe gyel me zet teb ben, át gon dol tab ban
dol go zott, s sok kal job ban meg be csül te a
mun ka he lyét. A bri gád ta gok a Ha lá szat
egyéb cik keit is elol vas ták, s ha nem ér -
tet ték va la me lyik köz le mény mon dan dó -
ját, meg be szél tük. Hasz nos volt, jó volt.
Mû kö dött is egy ne gyed szá za dig…

A csu ká ról ko ráb ban ke ve set ol vas -
hat tunk, mert „til tott hal” volt a mod-
ernkori tó gaz da sá gok ban. Most egy
gon dos cikk je lent meg errôl a „bes tiá -
ról”. A szerzô a ta vak ban va ló lé tét hasz -
nos nak tart ja, „rendôrhal”-ként em lí ti.
Tet szik! (Mos ta ná ban egy re gyak rab ban
hal lom a csu ká ról: „kacsacsôrû”. Ez vi -
szont nem tet szik.)

Ap rócs ka hír (külföldrôl): az iva -
dék te le pí tés új el já rá sá nak lé nye ge,
hogy a ha lat nem ko sár ban szál lít ják el
a gép ko csin lévô tar tály ból, ha nem
hosszú, mû anyag csö vön eresz tik le a
tó ba. Akár 50 m tá vol ság ba is. Jó ta -
pasz ta la to kat sze  rez tek ez zel a mód -
szer rel. (Ér de kes feladat a múlt ese mé -
nyei kö zött szem lélôdni. Eszem be jut,
hogy mi so ha sem ko sa raz tuk a ha la kat,
ha nem csúsz dá ra tet tük, s így „szán -
káz tat tuk” – vízbôl víz be.)

A kor ter mé ke volt a ta kar mány bri -
kett. Több ször ír tak errôl a „valamirôl”,
lel kes han gon. Il lett di csér ni! Iga zi
hiány kor szak be li ta lál mány volt. A t. Ol -
va só ar ra gon dol jon, hogy 1955-ben a
haltenyésztô két do log kö zött vá laszt ha -
tott: a (majd nem) „sem mi” és a „ta kar -
mány bri kett” kö zött. Ért hetô, ha a „va la -
mi” mel lett dön tött. (Egye te mi gya kor -
nok ként – Rétimajorban – eb ben az év -
ben megis mer tem a re mek tar ka ba bot és
a ke se rû csil lag für töt is. Eze ket ma is
szí ve sen lát nám a ha lak ét lap ján. Kár,
hogy már ak kor is ke vés volt a bab és a
csil lag fürt…) 

1955-ben – a terv gaz dál ko dás szi -
go rú elôírá sai nak meg fe lelôen – Víz gaz -
dál ko dá si Ke ret terv szü le tett. Az MTA, a
Ma gyar Hid ro ló giai Tár sa ság és egy se -
reg tár sa dal mi mun kás fog lal ko zott ez -
zel a té má val. Mert a víz zel is gaz dál -
kod ni kell! Szak mánk sze ren csé jé re a
ha lá szat fej lesz tés, a rizs föl di hasz no sí tás
zöld utat ka pott. A Ke ret terv ga ran tál ta,
hogy a víz szennye zé se ket fo ko za to san
csök ken ti, vissza szo rít ja. Ezért meg til -

tot ta ipa ri üze mek élôvi zek mel lé va ló
te le pí té sét. A Ke ret terv ked vezôen dön -
tött a tó gaz da sá gi hal te nyész tés sor sá ról.
A je len le gi (1955-ös) hal gaz da sá gaink
kb. 20.000 kh te rü le tét 10 év alatt 46 000
kh új ha las tó épí tés sel 68 000 kh-ra kell
emel ni. 10 év alatt 433 mil lió Ft-ot ja va -
solt er re a Ke ret terv. Az ered mény évi
8000 t hal hús-nö vek mény, 45 mil liós
több let ér ték kel. (Ta lán mo soly gunk a
terv gaz dál ko dás ilyen el kép ze lé sein.
Más ha lá szat fej lesz té si ter vek is szü let -
tek. Tény, hogy a ma gyar hal te nyész tés
ezek nek a terv gaz da sá gi elôírá sok nak
ered mé nye ként fejlôdött olyan ütem ben,
ahogy más or szág ban er re nem ta lá lunk
pél dát. (Meggyôzôdésem: ma is el kel ne
va la mi fé le jövôkép – pén zü gyi ga ran ciá -
val, ága za ti me ne dzse lés sel.)

„Aki szé pet akar lát ni, utaz zék Sze -
ged re!” – ad ta cik ke cí méül Né meth
Lász ló, a Hal gaz da sá gi Tröszt ha lá sza ti
elôadó ja. (Ez a ta nács ma is igaz. Hall -
gas sunk a szerzôre!)

1955 no vem be ré nek nagy szak mai
ese mé nye volt W. Schäperclaus pro -
fesszor ma gyaror szá gi lá to ga tá sa.
(Kisszámú kül dött sé get ho zott ma gá val
az NDK-ból.) A ma gyar–né met ha lá sza -
ti kap cso la tok ôsrégiek, a lá to ga tás
mégis fon tos volt a két or szág szak mai
éle té ben. Volt mi vel di cse ked nünk! Ta lán
elsô hely re ten ném azt, hogy a ma gyar
haltenyésztôknek si ke rült elôször jö ve -
del mezô hal gaz dál ko dást foly tat ni az
olyan gyen ge termôhe lyi adott sá gú te rü -
le te ken, mint a ter mé ket len szi ke sek (a
né me tek ku dar cot ku darc ra hal moz va fel
is hagy tak ez zel a tö rek vés sel). Azután
ide so rol ha tó a mezôgaz da ság más ága za -
tai nak össze kap cso lá sa a hal te nyész tés -
sel, pl. a rizs föl di ponty te nyész tés sel. A
né me tek ta lál ták ki a ta vi pe cse nye ka csa-
ne ve lést, de ná lunk ta nul ták meg a nagy -
üze mi ki vi te le zés mód sze rét. A pro -
fesszor úr nak tet szett, hogy az egy ko ri,
bu da pes ti HAKI mun ka tár sai nagy üze -
mek ben pró bál hat ják ki mód sze rei ket
(pl. a szén trá gyá zást). Meg cso dál ta,
hogy a pontytájfajták ki te nyész té sé ben
elôbbre tar tot tunk, mint ôk. Na gyon
nagy ra ér té kel te a mes ter sé ges hal sza po -
rí tás ban ad dig elért ered mé nye ket, és fel -
bá to rod va aján lot ta ott hon a ponty
hipofizálását. Lel ke sed ve fo gad ta Erôs
Pál nak, a HAKI igaz ga tó já nak ter me lés -
bio ló giai tan té te leit. (Az NDK-ban évek -
kel késôbb ma gam is haszonélvezôje let -
tem a ki vá ló ma gyar ku ta tók és hal-
tenyésztôk ko ráb bi mun kás sá gá nak.) 

50 éve ír tuk…



T
ol nai Nép új ság tu dó sí tá sa sze rint
„Bôven van mit le ha lász ni. A ha -
zai ter melôk rosszabb fel té te lek -

kel ver se nyez nek.” Az idei sok esô jól
jött a ha la sok nak, a hû vö sebb nyár
azon ban okoz hat csa ló dást. A leg több
tó ban bô és jó minôségû hal fo gás vár -
ha tó. Bôséges lesz az idei hal ter més,
tá jé koz ta tott Hor váth Lász ló né, a
Haltermelôk Or szá gos Szö vet sé gé nek
el nök sé gi tag ja, az At ta lai Hal Kft.
ügyvezetôje. A sok esô ked vezô volt,
bár a völgyzárógátas ta vak nál oly kor
már túl sok is volt a víz, emiatt sok fia -
tal hal ki ke rült a ter mé sze tes vi zek be.
A hû vö sebb idô miatt egyes he lye ken
csa lód hat nak a ter melôk, de a szak em -
ber sze rint összes sé gé ben idén sem
lesz rosszabb a ter més, mint ko ráb ban.
Nôtt a há rom ki ló kö rü li ponty elôál lí -
tá sa, mi vel a kony ha kész hal sze let ke -
re set teb bé vált, eh hez pe dig na gyobb
hal szük sé ges. Az ilyen mé re tû pél dá -
nyo kat a hor gá szok is igény lik. A fia ta -
labb ko rosz tá lyok ból is ter mett ele-
gendô. A ma gyar ha la sok nak vál to zat -
la nul ko moly gond a kör nyék be li EU
or szá gok ból, elsôsor ban Csehor szág -
ból be ho zott ol csó ponty. A szak em ber
sze rint ko ránt sem egyenlôek a ver -
seny fel té te lek, ezért tud ja ol csób ban
ad ni az áru ját a cseh gaz da a ma gya ré -
nál. Az EU-n be lül „sza ba don áram ló”
hal egész ség ügyi ve szélyt is je lent. Eu -
ró pá ban meg je lent egy új her pesz ví rus
okoz ta hal be teg ség. Ha nem sza bá -
lyoz zák szi go rúan a hal im por tot, ak kor
fennáll a ter mé sze tes vi zek hal ál lo má -
nya fertôzôdésének ve szé lye is.

***

„An gol na re kord a csap dá ban”, ír ja
cik ké ben a So mo gyi Hír lap. Meg nyi -
tot ták a Sió zsi lip jét. Az ab ban el he lye -
zett csap da reg ge lig 2500 kg an gol nát
fo gott. Ez ar ra utal, hogy még számot-

tevô mennyi sé gû an gol na van a tó ban.
Kiss György Ká roly tól, a Ba la to ni Ha -
lá sza ti Rt. el nök-ve zér igaz ga tó já tól
tud juk, hogy szep tem ber elsô két he té -
ben, ami kor pró ba kép pen má sod per -
cen ként 6 köb mé ter víz folyt a csa tor -
ná ba, négy száz ki ló an gol na ke rült a
csap dá ba. Je len leg már 20 m3 víz
áram lik a Sió ba. En nek ha tá sa jó ered -
mé nyek hez ve zet het. Az Rt. a Keszt he -
lyi öböl ben var sá val igyek szik ki fog ni
az an gol nát a jég ol va dás tól jú lius kö ze -
péig. Olasz tech no ló gia alap ján épí tet -
tek két száz var sát, ame lye ket a kôzá rá -
sok hoz he lyez tek ki. Ott él ugyanis a
küsz, a ra ga do zó fô táp lá lé ka. Ez zel az
idei év ele jén kö zel 30 ezer ki ló nyi an -
gol nát si ke rült csap dá ba ej te ni. Elekt -
ro mos mód szer rel már évek óta nem
ha lász nak.

***

„Hallépcsô vi he ti fel a ha la kat”, tá -
jé koz tat a Kis al föld. Du na re me te több,
mint nyolc mil lió fo rin tot igé nyelt a szi -
get kö zi re ha bi li tá ciós pá lyá za ton egy
denkpálihoz ha son ló hallépcsô ter ve -
zé sé hez. Az egy ko ri ha jó ál lo más mel -
lett az öreg-du nai hal ál lo mányt ezál tal
„be vin nék” a hul lám tér be. A hal bio ló -
gus jó kez de mé nye zés nek tart ja, ám
sze rin te ez nem he lyet te sí ti az év ti ze -
dek kel ezelôtti ál la po tot. A legössze tet -
tebb, leg jobb hal ál lo mány ma is az
Öreg-Du ná ban ta lál ha tó, így a ha lá -
szok is ott „dol goz nak” a leg szí ve seb -

ben. Ezért is, a Du na re me tei Ön kor -
mány zat úgy dön tött, hogy egy a Kö -
zép-Eu ró pá ban egye dül ál ló denk -
pálihoz ha son ló vízlépcsôt épí te ne,
mely nek se gít sé gé vel tud ják a ha la kat
a hul lám tér be be von ni. A hul lám tér és
a fôme der kö zött a több mé te res szint -
kü lönb ség el le né re sem okoz hat gon -
dot a ha lak nak az át ju tás, ha mindezt
egy hallépcsô biz to sít ja. Van nak olyan
fa jok, me lyek a me der ben ív nak – pl. a
süllô és a már na –, má sok azon ban a
la po sabb ré sze ket ked ve lik. Ilye nek a
fe hér ha lak vagy a csu ka. Ezek sze re tik
az olyan he lye ket, ahol na gyobb a ve -
ge tá ció, azaz a Du na mel lék ágait. Az
el kép zelt vízlépcsôt Du na re me tén, a
ha jó ál lo más kö ze lé ben, a fôme der és a
mel lék ág – ed dig le zárt – ága kö zé épí -
te nék. A hallépcsô a ku ta tást is se gí ti,
víz ügyi szak em be rek sze rint az iga zi
megol dás azon ban a fôme der víz szint -
jé nek eme lé se le het ne, össze nyit va a
mel lék ágak kal. Az érin tett du na re me -
tei te rü le ten nagy a víz szint kü lönb ség,
ezért hosszabb hallépcsôt kel le ne épí -
te ni, hogy a ha lak ki sebb emel ke dést
le küzd ve jut has sa nak fel jebb. Guti Gá -
bor, az MTA hal bio ló giai ku ta tó ja em -
lí ti, hogy 30 hal faj moz gá sát fi gyel ték
meg a denkpáli hallépcsônél, és azt ta -
pasz tal ták, hogy az ot ta ni hal ál lo mány
je lentôs ré sze ké pes ezen a mû tár gyon
felúsz ni. Ked vezôek a hallépcsôvel
kap cso la tos ta pasz ta la taink. Ezek a
mû tár gyak azon ban nem he lyet te sí tik a
ko ráb bi ál la po tot, ami kor a me der tel -
jes szé les sé ge át jár ha tó volt. a szi get -
kö zi víz rend szer tel jes re ha bi li tá ció ját
mindez nem old ja meg, mond ta a hal -
bio ló gus.

***

A Sza bad Föld „Par ton járt az ár va
vi za” cik ké nek cí me egye di esetrôl
szá mol be. A hor gá szat ban az a szép,

Az „Idôszerû teendôk a tó gaz da sá -
gok ban” cí mû cikk a le ha lá szá sok utá ni
felada tok kal fog lal ko zik. Mindenekelôtt
a le ha lá szott ta vak rend jé vel, rend be té te -
lé vel kell törôdnünk. Ször nyû lát ványt
nyújt az a tó, ahon nan a ha lász bri gád tag -
jai „vert se reg ként” vo nul tak el, s ren det -
len sé get hagy va ma guk mö gött, ha lász -
hoz mél tat lan ma ga tar tást ta nú sí ta nak. A
ki sebb csó na kok nak a gaz da ság te lep he -
lyén, vé dett rak tár ban van a té li he lye, s
csak a na gyob bak nál en ged hetô meg,

hogy fel for dít va, pár na fá ra he lyez ve ma -
rad ja nak a he lyü kön. (Mos tan ság a ter -
mé szet fo tó sok gya ko ri fény ké pez ni va -
ló ja a fé lig vízbemerült, jégbefagyott, be -
ha va zott tó par ti csó nak. De szép is a té li
táj – azok kal az el me rült, szét fa gyott,
gon dat lan sá got hir detô csó na kok kal!)

A fa gyos, de még nem a csont ke -
mény sé gû vé der medt de cem be ri idôjá -
rás ban ren dez zük össze a te lelôk pia ci
ha lait, mert a ma ra dék ál lo mányt jég alól
ne he zeb ben, több mun ká val tud juk

össze szed ni. Ilyen kor van idô a part vé -
de lem ja ví tá sá ra, a pézs ma poc kok ás ta-
fúr ta lyu kak be tö mé sé re, a ná da sok ki -
ko pott ál lo má nyá nak gyö kér koc kás pót -
lá sá ra. Ja vít suk ki a zsi li pe ket, he lyez -
zük be lé jük a hal rá cso kat. (Van, aki még
em lék szik rá? De cem ber ele jén vá gat tuk
le a ko sár fo nás ra ne velt fûzvesszôket, és
ápol tat tuk a fü ze se ket.)

Ered mé nyes te lel te tést!  

Tasnádi Ró bert

148

Hazai
LAPSZEMLE



149

hogy so sem tud ni, mi kor mit fog az
em ber. Szep tem ber 10-én pél dául a
Du ná ban Tát és Nyer ges új fa lu kö zött
8,1 kg-os vi zát fog tak a to ko di hor gá -
szok. A ho rog ra akadt hal száz egy cen -
ti mé te res volt és éj jel fog ták. Nem a
hal mé re tei a hír ér té kûek, ha nem az,
hogy vi zát fog tak is mét a Du ná ban. A
Kár pát me den cé ben ma már mu ta tó ban
sem le het vi zát ta lál ni. Va la mi kor a
Du nán ez a hal volt az iga zi zsák mány,
de a Ti szá ban is megélt. A Fe ke te-ten -
gertôl Po zso nyig a vi zá nak a Du na volt
az ott ho na. A legis mer tebb vizafogó
he lyek Ko má rom tér sé gé ben vol tak. A
vi zánk nak is a Fe ke te-ten ger az anya -
ten ge re, on nan úszott fel a Du na felsô
sza ka szá ra sok száz ki lo mé tert meg té -
ve, egy kor za var ta la nul, de az el re kesz -
té sé vel, a vízierômû vek épí té sé vel el -
zár ták az út ját. Bár nem zet kö zi egyez -
mény kö te lezôvé te szi a gá tak és
erômû vek épí té sé nél hallépcsô beépí -
té sét, mégis a több ség nél ez hiány zik.
Ér vényt kell sze rez ni, hogy az épí té sek

so rán biz to sít sák a hallépcsô beépí té -
sét, il let ve a hal ván dor lás za var ta lan
biz to sí tá sa ér de ké ben pót ló la gos
megol dás sal hallépcsôket épít se nek az
erômû vek mel lett. Ezt kép vi se li a
WWF, a vi lág egyik legis mer tebb
környezetvédô szer ve ze te is. (A szer -
kesztô meg jegy zé se: egé szen biz tos,
hogy sze rény mé re tei alap ján nem vi za
volt a hal, de más tok fé le fo gá sa is rit -
ka ese mény.)

***

„A Be rettyó vi ze jobb, nincs ve -
szély ben.”, tu dó sít a Bé kés Me gyei Hír -
lap. A sza kértôk sze rint ki zár ha tó a
szán dé kos kör nye zet szennye zés. Egye -
sek fel ve tet ték, hogy Szeg hal mon eset -
leg szán dé kos kör nye zet szennye zés
tör tént, ezért a szak em be rek eb ben az
irány ban is vizs gá lód tak. Az Ölyvös-
csatorna Bi har ke resz testôl Mezôso rig
gyûj ti össze a bel vi zet. A csa tor nát ért
szennye zés több he lyen ke rült a víz be.
Az utób bi na pok ban ezen a vi dé ken

min de nütt ma gas volt a bel víz. El kép -
zel hetô, hogy a kö ze li le gelôkrôl mo -
sott be ál la ti ürü lé ket a bel víz. To váb bá,
ha a sû rû nö vény zet hu za mo sabb ideig
víz alatt áll, ak kor be ro had. Ilyen szen-
nyezôdés is ke rült az Ölyvös-csatorná-
ba, mely a Ku tas-csa tor ná ba, majd a
Be rettyó ba fo lyik. A Be rettyó víz szint -
je az ára dá sok miatt elég ma gas volt,
ezért egy ideig le zár ták a fo lyó és a Ku -
tas-csa tor na köz ti zsi li pe ket. A zsi li pe -
ket a víz el vo nu lás után ki nyi tot ták, így
a le fo lyás sal együtt a víz fris sí tés is
meg tör tént. A pusz tu lás fôleg a ki sebb
ha la kat érin tet te, ezért az el hul lott ha -
lak össz sú lya nem je lentôs. A Be rettyó
vi ze lé nye ge sen jobb minôségû, mint
az Ölyvös- és a Ku tas-csa tor náé. Ezért
nem kel lett at tól tar ta ni, hogy a hal -
pusz tu lás a Be rettyó, vagy a Se bes-Kö -
rös vi zét is ve szé lyez tet né. A víz fris sí -
tés ér de ké ben több szi vattyú egyide jû -
leg oxi gén-gaz dag gá tet te a vi zet.

Dr.  Dobrai La jos
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Kö szö net nyil vá ní tás

Há lás kö szö ne te met fe je zem ki egy részt a Ha lá szat fôszer kesztôjének, Pin tér Ká roly nak, hogy a lap
olyan szé pen em lé ke zett meg ki lenc ve ne dik szü le tés na pom ról, más részt a Ha lá szat Kiadó és Szer -
kesztôségének, amely „A ha las ta vak szer ves trá gyá zá sa, a szén-trá gyá zá si mód szer” cí mû mel lék let
kinyom ta tá sá val hírt adott ar ról, hogy nyug dí jas éveim egy han gú sá gát szak mai kér dé sek köz lé sé vel vál to -
za tos sá, mun ká val ki tölt ve kí sér lem meg él hetôvé ten ni. 

Kü lö nö sen örül tem an nak, hogy a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia El nök sé ge élet mun kám elis me ré séül
Eöt vös Jó zsef ko szo rú val tün te tett ki és fel jo go sí tott a „LAUREATUS ACADEMIAE” (Az Aka dé mia ba -
bér ko szo rú sa) cím vi se lé sé re. Mindeze ken kí vül szá mos ta nít vá nyom, ba rá tom, is merôsöm fe jez te ki jó kí -
ván sá gait és örö mét, hogy ezt az iga zán ma gas kort vi szony la gos szel le mi fris ses ség ben – a szok vá nyos
öreg ko ri bán tal mak kal alig be fo lyá sol va –, megél het tem.

Az öreg kor nem ér dem, ha nem egy – a ki vált sá go sok ra rá mért – elviselendô ál la pot. Az ér dem az, hogy
Is ten kü lö nös ke gyel mé vel ezen idô alatt – igen ne héz és ve sze del mes idôket át vé szel ve – si ke rült olyan tu -
dást, is me ret és ta pasz ta la ti anya got az édes vi zek, a ha lá szat és a hal te nyész tés te rü le tén össze gyûj te ni, és
itt hon ta nít vá nyaim nak, szak tár saim nak és eu ró pai szak em be rek nek, majd a FAO fel ké ré sé re ázsiai, dél-
 ame ri kai és af ri kai fejlôdô or szá gok haltenyésztôinek átad ni, akik ezt az élel mi szer ter me lé si ágat elôbbre
vi het ték. Ezt a tu dás-, ta pasz ta lat átadást a kez det kez de tétôl kö te les sé gem nek érez tem, mert er re ta ní tott
az ott hon, a kö zép is ko lai és egye te mi ta ná raim, ok ta tóim. Há lás kö szö net ne kik is, hogy ezt a tár sa dal mi
kö te le zett ség tu da tot be lém plán tál ták.

Még egy szer kö szö net min den ki nek, aki egye nes, tisz ta szív vel nyil vá ní tot ta jó kí ván sá gait és – ami már
szá mom ra igen fon tos – el vi sel hetô egyez sé get.

Dr. Woynarovich Elek

Megúju ló ha lász kép zés
K-EMÖ Jávorka Sán dor Me zô gaz da sá gi 

és Élelmiszeripari Szak kö zép is ko la és Sza kis ko la 
és Kol lé gium 

fel vé telt hir det fel nôt tek ré szé re
ál la mi lag fi nan szí ro zott is ko la rend sze rû
le ve le zô kép zés re a 2006/2007 tan év re

Beirat ko zás és év nyi tó:

2006. jú nius 22-én 800–1600-ig

Fel té tel 3–5 év szak mai gya kor lat az al kal ma zot tak
ese té ben együtt mû kö dé si megál la po dás a tulajdo no -
sok kal. A tu laj do no sok ese té ben a jo go sult sá gu kat
iga zo ló he lyi FVM hi va tal va dá sza ti és ha lá sza ti osz -
tály ál tal kiadott szak mai te vé keny sé get iga zo ló ta nú -
sítvánnyal.
Az ok ta tás-kép zés 2 éves, ame lyet tömbösítve,

modu lá ris (össze vont) rendszerben va ló sí tunk meg,
alkal maz kod va a ha lász szak ma sa já tos sá gai hoz és
mun ka rend jé hez.
Je lent ke zés te le fo non je lent ke zé si la pot igé nyel ve

vagy sze mé lye sen, 2006 ja nuár tól fo lya ma to san.

Elérhetôség: 

Tan fo lyamve ze tô: Vil lám Edit 
Tel/fax: 06/34/481-480

Is ko laigaz ga tó: dr. Szilas Péter
Tel.: 06/34/587-589, 06/30/254-60-78.

Le ve le zé si cím: 
K-EMÖ Jávorka Sán dor Me zô gaz da sá gi 

és Élelmiszeripari Szak kö zép is ko la és Sza kis ko la 
és Kol lé gium, 2890 Ta ta, Új út 19.
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N
ap jaink ban – egy re job ban –
„mé dia sztár” lesz a Du na-del ta,
Eu ró pá nak egye dül ál ló, pá rat lan

szép sé gû, óriá si pon tyos, har csás, csu -
kás, du nai nagy he rin ges, tok fé lés
„halasvize”.

A Du na-del tát mai for má já ban 9–10
ezer éves nek be csü lik. „Fia tal” képzôd-
mény, elôdje azelôtt va la hol Giurgiu-
Gyuergyevó kör nyé kén kezdôdhetett, s
a mai Csernavoda-Braila-Galac, az ak -
ko ri del ta szí ve, kö ze pe le he tett. Az tán a
Du na hor da lé ká val – ez éven te 60–70
mil lió ton na! – mind ke le tebb re épí tet te
„fiók del táit”, ön ma gát. Így jött lét re a
mai 500 ezer hek tár nyi Du na-del ta, –
bio ló gu sok, ma dár ta no sak, va dá szok,
hor gá szok, tu ris ták pa ra di cso ma –,
amelybôl kö zel 96 ezer hek tár uk rán te -
rü let. Ez utób bi – a Chiliai-fiókdelta, a
vi ta tott új csa tor ná já val – ál lan dóan
építôdik, ter jed a Fe ke te-ten ger fe lé, hi -
szen ez az ág a fo lyam egész víz -
mennyi sé gé nek 58%-át vi szi a ten ger -
be, ará nyo san a hor da lék kal: éven te
40–50 mé ter szé les sé gû sá vot hó dít el a
ten gertôl. El jön az idô, ami kor a Chilia-
fiókdelta legdélebbi ága – ál lan dóan
dél ke let re ha lad va a ten ger be – be zár ja
a ha józ ha tó csa tor nát s egyút tal Szulina
vá ro sát is. Ma szin te hi he tet len a tény:
va la mi kor Hé ro do tosz, majd az ide
szám ûzött Ovidiusz ide jé ben, a mai
Chilia vá ro sa és a kö ze li Iszt ria gö rög,
majd ró mai ki kötôk vol tak, de alig 3–4
ezer év vel ezelôtt azok „szá ra zon” ma -
rad tak (a fo lyam men tén) a del ta ter jesz -
ke dé se kö vet kez té ben (s a Fe ke te-ten ger
egy sze rûen ke let re ván do rolt, szá ra zon
hagy ta élénk ke res ke del met foly ta tó ré -
gi mó lóit).

A fo lyam hor da lé ka és a ten ger
kagy ló tör me lé kes ho mok ja ma is ál lan -
dóan, „szem mel lát ha tóan”, va ló ban
épí ti ke let re del tá ját. Pél dául a ré gi,
szulinai vi lá gí tó to rony (ame lyik fia tal
ko rom ban a ki kötô és a vá ros ke le ti, ten -
ger felôli be já ra tát je lez te) nap jaink ban
már 20 ki lo mé ter re van a ten gertôl! A
fo lyam és a ten ger köl csön ha tá sá nak
ered mé nye ként Szulina vi dé kén a szá -
raz föld egy re te re bé lye se dik, s el jön az

idô, ami kor a vá ros nem ten ge ri, ha nem
belsô, fo lya mi ki kötô lesz, akár csak
Chilia. A hor da lék las san el zár ja a vá -
rost a ten gertôl, s a Kar don ne vû óriá si
ten ger öböl egy belsô, elôször brack,
majd édes vi zû tó lesz, akár csak a mai
Rosu, Rosulec, Puju, Rezlem, vagy a
Sinoe-Zmejka. 

Va la mi kor, „fia tal ko rom ban” – kö -
te lezô szol gá la ti feladat ként – éven te
több ször utaz tam Bukarestbôl (ott 34
évig lak tam) a Du na-del tá ba. A ha tal mas
víz te rü le ten egy sze rûen tör tént az uta -
zás: sa ját kony hás, 4 al vó he lyes ka jü tös,
sza lo nos kis gôzhajók szol gál tak e cél ra.
Eze ket va la hol Bu dán ér te a tria no ni lel -
tár, s átutal ta Ro má niá nak (ha jó sai nél -
kül). Így ke rül tek 1922-ben a ro mán ál -
la mi ha lá szat tu laj do ná ba, s él vez tük
szol gál ta tá sait del tai út jain kon. Az
egyen ként 4–6 na pos del tai uta zás alatt a
tulceai Pavlik Mag da fôzte-sütötte a
jobbnál-jobb ha lat, bé ka com bot, rá kot és
elôétel nek a tok fé lék ka viár ját, s a
ponty-, vagy csu ka ik rá já ból ké szí tett sa -
lá tát („pasz tát” szol gált fel, jó he lyi re -
cept sze rint. El te kint ve a ha lá szat szer -
ve zé sé vel és el lenôrzésével já ró
kellemetlenségektôl, ezek a del tai utak
nem is vol tak olyan kel le met le nek (mint

a hosszú, több hó na pos óceá ni út jaim).
Aho va a kis gôzhajó – ala csony víz ál lás
okán – nem jutatott el, a ró la leeresz tett
csó nak kal foly tat tam a víziutat, el -
lenôrizni a ha lá szok el rej tett var sáit, ál ló
szer szá mait. A „Rázelm” és a „Chilia”
csakis fo lyam já ró gôzhajók vol tak, így
más, Fe ke te-ten ge ri, szejner-típusú ha -
lász ha jó vitt a partmenti óriá si csap da há -
lók (ta liá nok) ha lász te rü le tei re és a tok -
fé lék fo gá sá ra felál lí tott, sok ki lo mé ter -
nyi sor hor gok vi dé ké re is. 

Ez volt a ro mán Du na-del tai és Feke -
te-ten ge ri ha lá szat hôskora, az
1950–1960-as évek: tokfélékbôl
280–360, du nai heringbôl 4000–5000,
ponty ból 10–12 ezer ton na volt az évi
fo gás (ek kor ké szül tek a hí res, köz ked -
velt pa ra di cso mos ponty kon zer vek).
Utób bi nak a he lyét mind job ban az
ezüst ká rász (és an nak hib rid je) és a „kí -
nai növényevô ha lak” fog lal ták el. A
min den hez értô dik tá tor „ér té kes út mu -
ta tá sai”-nak ered mé nye ként az tán 1965-
tôl, csa pás ként zú dult a Du na-del tá ra a
gé pe sí tett nád ki ter me lés és a mezôgaz -
da ság it te ni ter jesz té se, a hasz ta lan ví zi
épít mé nyek el ter je dé se, ame lyek szin tén
hoz zá já rul tak a hal fo gás, a „jó ha lak” ál -
lo má nyá nak csök ke né sé hez. Így ma –

Del ta-Szent György: du nai he ring ha lá szok pi hen nek

Terra incognita, a Du na-del ta
A 90 éves Woynarovich Elek kö szön té sé re
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mi ré gi ha la sok – gyak ran fel kiál tunk: O
tempora, o mores! Utób bit a hal ál lo -
mány ne ga tív minôségi (fa ji) vál to zá sá -
ra, a hal fo gás – fôleg a tok fé lék – ál lan -
dó csök ke né sé re és a mér he tet len hal lo -
pás ra ért jük. Vál toz nak az idôk, a Du na-
del tá ban is...

Ol vas va a Ha lá szat ban meg je lent,
Dr. Bí ró Pé ter ál tal írott, „Dr.
Woynarovich Elek 90 éves” mél ta tást –
ahogy mi szé ke lyek is mon da ni szok tuk
– „a szerzôk a szám ból vet ték ki a szót”,
– ön kén te le nül a múlt ra és Woynarovich
Lexi ba rá tom ra gon dol tam. És a
Domudzsa-i, Rázelm-Sinoe la gú nai,
Du na-del tai és Fe ke te-ten ge ri kö zös
utunk ra, amely 1962 ta va szán tör tént.
De rég volt!...

Lexi bá tyám mal a Terra incognitán

...Em lék szel, Lexi? Te ak kor 47 éves
vol tál. Ez szin te fe le a mai szép ko rod -
nak. Is ten él tes sen erôben és al ko tó ké -
pes ség ben még so káig! Én, az ak ko ri
baróti (ma Kovászna me gye) ba rá tod –
ak kor még ha lá sza ti ál lam tit ká ri beosz -
tás ban és fi ze tés sel – 34 éves, nyá las szá -
jú, szin te kezdô halas vol tam. A ponty te -
nyész tés kor sze rû vál to za tát – Lexi ba rá -
tom, tôled ta nul tam és les tem el Ro má -
niá ban. Em lék szel, Lexi, hol?

Te ta ní tot tál meg a ha las ta vi szén trá -
gyá zás ra, majd az ik rák per met kam rás
kel te té sé re. Utób bit elutá noz tam 19861-
ben Nuceten. Si ke re sen. Az tán jött a for -
ra dal mi ta lál má nyod, ame lyet szer te Ro -
má niá ban (is) – a 14 kel tetôál lo má son –
nap jaink ban is „metoda lui Dr.
Woynarovich”-ként ne vez nek és al kal -
maz nak. or szág szer te. Ez volt a ponty ik -
ra kar ba mid-ol da tos ke ze lé se és an nak
Zuger-palackos kel te té se. Ovidiuszon, a
ha son ne vû hôerômû me leg vi zé nek fel -
hasz ná lá sá val, tem pe rált víz zel, jó há -
rom hét tel a ponty e vi dé ken tör ténô ter -
mé sze tes ívá sa elôtt.

Em lék szel, Lexi, meg hív ta lak –
1963 áp ri lis vé gén – az ál ta lam ter ve zett
és épí tett Kons tan ca-Ma maia-kö ze li
Ovidiusz kel tetôház bein dí tá sá ra. Te
azon nal jöt tél, ott mód sze re det be mu tat -
tad, azt al kal maz tad és ezál tal felavat tad
Ro má niá ban elsô, 96 Zuger-palackos
kel tetôhá zat. És meg ta ní tot tad – ott
hely ben, hosszú na po kon át – a 14 ro -
mán halas mér nö köt új mód sze red re.
Ön zet le nül, min den el len szol gál ta tás
nél kül (az ovidiuszi kez de mé nye zést a

FAO nem is mer te, így csak ro mán
pénzbôl épül he tett az iva dék te nyé szet és
kel tetôház).

Ba rát sá gos mo so lyod dal, köz vet len -
sé ged del, gya kor la ti ér zé ked del, amel-
lyel a jó Is ten és ti sza kó ró di édes anyád
szült. Két tu cat nyi sper mium-a da go ló
pi pet tát is hoz tál oda, aján dék ba. És
halas szak köny ve ket, ame lyek ak kor ott
hiány cik kek vol tak, a Ha lá sza tot s más
szak fo lyó ira tot és fény ké pe ket a ma -
gyar ha lá szat ról. Margineanu, Grozavu,
Cautis, Mahmudi, Badica, Busnita és
más kol lé gák azóta is kel le me sen em le -
get nek té ged. Sok sze re tet tel, mint a ta -
ní tó mes tert. Ott lé ted fel vil la nyoz ta a ro -
mán ha la so kat, és új pers pek tí vát nyi tott
a természetesvízi ha lá szat ról a mes ter -
sé ges hal te nyész tés re át térô halas szak -
em be rek nek. A si ke res ovidiuszi után
egy új, 140 pa lac kos kel tetôház épült
Félix fürdôn me leg(termál)víz re, majd a
Du na-del tai Dranovon (1965) egy 500
pa lac kost épít tet tem. Min de nütt az ál ta -
lad be ta ní tott mód szert al kal maz ták a
ro mán szak em be rek s azok utó dai is.
Nap jaink ban is. Így vo nult be dr.
Woynarovich Elek a ro mán hal te nyész -
tés tör té ne té be.

Em lék szel, Lexi? Tíz na pos ovidiuszi
mun ka után – ta lán pré mium sze rû elis -
me rés ként – a Du na-del tá ba utaz tunk.
Ket ten. Jaj, de ked ves em lé kem ez az út!
Ovidiuszról au tón Tulcseába – Istria
négy ezer éves rom jait érint ve -, on nan
az em lí tett „Rázelm” ha jón a fo lyam 120
ki lo mé te res dé li ágán – a Szent Györ -
gyön – le a ten ge rig, a ha son ne vû, 1100
halász-fôs te le pü lés re. Ez volt a Du na it -
te ni, del tai, leg szebb meánderes ága. Te
ál lan dóan fény ké pez tél. És a töb bi, kö -
zös em lé kek sor jáz nak elôttem: Szent
György köz ség, 4000 la ko sá val, uk rán-
or to dox temp lo má val, ben ne a ré gi, cir-
ill be tûs, orosz nyel vû bib liá val – Nagy
Pé ter idejébôl hoz ták ma guk kal a Vol ga
mellôl -, a temp lom ban a pi ros pozs gás
ar cú „Otyec”-cel, atyá val, a pó pá val, aki
meg szó lí tott, hogy mi for dít va, „nem
jól” vet jük a ke resz tet. És a sok tu cat nyi,
száz mé te res sor ho rog a szá rí tó fán, ame -
lyek kel a kö ze li sekélyvízû ten ger ré -
szen, Szakalin kör nyé kén a tok fé lé ket,
sôreg- és vá gó to kot, de fôleg a vi zát fog -
ták. Em lék szel a ha tal mas halátvevôre, a
„kerhánára”? Ott, sze münk lát tá ra szed -
ték ki a 172 ki lós vi zá ból az ara nyat, a
39 ki ló fe ke te ka viárt, majd sóz ták, do -
bo zol ták azt min den ada lék nél kül. Ex -
port ra. És ott, az arany bá nyá ban én fény -
ké pez te lek té ged, uk rán és orosz 
ha lá szok tár sa sá gá ban, akik Nagy Pé ter
és Nagy Ka ta lin cá rok ide jén me ne kül -
tek el és te le ped tek le a del tá ban. Vod ka
nél kül is csú szott a ka viár. És ott, hely -
ben, uk rán nép dalt – több szó lam ban –
éne kel tek arc hai kus uk rán nyel ven a du -
nai he rin get pu co ló, só zó, pá co ló hely -
be li lá nyok-asszo nyok. Ámu la tod ra,
gyö nyö rû sé günk re.

Em lék szel, Lexi bátyám? Ten ge ri
öreg „tákára”, finn kis fa mo to ros ra száll -
tunk és (Fe ke te)”ten ger re ma gyar”: el -
ha józ tunk a kö ze li Szakalin szi ge té re.
Mel let te fog tak az nap 6 vi zát és 1 nagy
vá gó to kot (össze sen 480 ki lót). Má sok
eresztôhá lók kal és ten ge ri nagy csap da -
há lók kal – még az nap – sok ér des le -
pény ha lat, nyelv ha lat, két rá ját, sok
makrélát, sztavridot, te mér dek kis szar -
dí niát és ten ge ri gébet fog tak, és ad tak le
a kerhánában. Az nap össze sen 14 ton nát.
Mind a nagy só zó ká dak ba ke rül tek. És
te megint so kat fény ké pez tél. És ebé del -
tünk, ott a ha lá szok kal. Mit? Hal csor bát.
He lyi szo kás sze rint elôször a ve gyes,
fôtt ha lat. Legalább 8–10 fajt, vi zát is.
Kéz zel, ece tes-sós fok hagy más lé be
márt va (musdej), majd má so dik ként kö -

Vi zák ra ko dá sa a kerhánánál, 
Szent Györ gyön
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vet ke zett az íz le tes hal kon cent rá tum, a
csor ba-le ves, ami ben a sok hal az üst -
ben, a ten ger par ton, sza bad tû zön
megfôtt. Pu lisz ká nak va ló ku ko ri ca liszt
nem volt, ke nyér is csak ke vés, mert el -
fo gyott és „nem hoz tak” Szent györgy -
rôl, de így, „ma gá ra” is fen sé ges volt az
ebéd. 

Azért is, mert szí ve sen lát tak min ket,
hi szen tud ták, az er dé lyi ma gya rok (en -
gem jól is mer tek) és ôk is ki sebb ség ben
van nak. Az tán es te, a köz ség ben,
Titorenko Kuzmin ha lász há zá ban, há tul
az ud var ban, nád fö de les vis kó ban szau -
náz tunk. A tû zön átiz zasz tott nagy kö vet
lo csol tuk hi deg víz zel, s a keletkezô
gôzben nyárfavesszô nya láb bal pas kol -
tuk egy mást, mert a lipován, vagy uk rán
ha lász-szau ná hoz két fér fi (vagy két nô)
szük sé gel te tik. Min den má so dik ház ban
mû kö dik ez a fürdô, amely felüdü lést je -
lent az egész na pos ha lá szat után.

Em lék szel? Az nap Szakalin szi ge -
tén, majd a ten ger par ti bársonyos ho -
mok ban so kat fény ké pez tél. Ren ge teg
aprótermetû ma dár ha lott te te mét! Sok
gyur gya lag, sza la kó ta és te mér dek
kalandra-pacsirta te te me bo rí tot ta a szi -

get ten ge ri kagy ló tör me lé kes ho mok ját.
Mitôl pusz tul hat tak el, mi kor? Nem tud -
tuk. A ha lá szok sem. És te so kat fény ké -
pez tél: ma dár te te me ket, part ra ve tett
del fin csont vá zát, nagy ten ge ri bár ka ré -
gi vá zát, vi za-sor hor gok töm ke le gét és a

ve lük tok fé lé ket ha lá szó Szent György
köz ség be lie ket, hosszú sza kál lú ha ho lo -
kat, ahogy húz zák ki a tengerbôl – a csó -
nak ba – a ho rog ra akadt má zsás vi zá kat.
És ahogy a ve lünk levô sofôrünkre,
Conea Tanasera, – a ten ge ren, a csó nak -
ban – rá szól tak a ha lá szok: ott nem sza -
bad fü työ rész ni! Se hol a ví zen, a ten ge -
ren! Mert az nap nem lesz fo gás!

Ak kor fia ta lok vol tunk, „jár tuk” a
„Rázelm”-mel a Du na-del tát, szél té ben-
hosszá ban. Él vez tük az ak ko ri, még
érin tet len víz- és nádország cso dás szép -
sé gét, szü zes sé gét. Ép pen ak kor ér ke zett
meg a Ní lus mellôl a pe li ká nok né pes
csa pa ta is. Felhôként kö röz tek, ta lán kö -
szön töt ték – fé szek ra kás elôtt – a vi -
szont lá tott víz- és nád bi ro dal mat, az új -
bó li fel tá ma dást. Áp ri lis vé ge volt, a
Kár pá tok ban és az Al pok ban gyor san ol -
vadt a hó, le ve le folyt a del tá ba. Min dent
elön tött az ára dás – a del ta 85–90 szá za -
lé kát – a fo lyó há rom ága alig lát szott.
Ten ger lett a del ta! Mila 23 ha lász fa lu -
ban (ez a 23-as ré gi, ten ge ri mér föld)
Lexi, te so ha sem lá tott cso dát lát tál (ak -
kor még nem jár tál más föld ré sze ken): a
csa lá dok csó nak juk ba rak ták pe re -
puttyu kat, ap ró in gó sá gai kat, ruháikat-
cipôiket, kony ha esz kö zei ket, s az ki kö -
töt ték a há zuk mel let ti fûz fá hoz. A há za -
kat elön töt te a víz, el mos ta azok fa lait.
Az tán apadt a Du na, a há zat ki ja ví tot ták
és vissza köl töz tek ab ba. A köz pon ti ha -
lá sza ti fônökség hiá ba kért pénz be li se -
gít sé get, az Or szá gos Terv hi va tal nak er -
re „nem volt alapja”. Így éven ként
ismétlôdött a csó nak ba men tés. Cso da,

Ovidiuszi temperáltvizû ikrakeltetô. Cautis Ileana pontyikrafejéskor

Titorenko Iván vizafogó Szakalin szi ge té nél a ten ge ren



ha e vízországban szü let tek a ka jak-ke nu
olim piai baj no kai az or szág nak, Kozlov,
Patzajkin és má sok? Szin te a csó nak ban
szü let tek!...

Lexi, te ak kor elôször vol tál a Du na-
del tá ban (meg hí vá sod más kor ra is volt),
de az tán té ged halas ku ta tó, ok ta tó sor -
sod más föld ré szek is me ret len vi zei re
so dort. Ak kor a Du na-del tá ban még nem
vol tál 50 éves, ma át lép ted a ki lenc ve ne -
di ket. Lexi bátyám, Is ten él tes sen so -
káig! Az er dé lyi székely halas ba rá tod és
so kak, ro má niai ha la sok örö mé re is!

Ma dár inf luen za, 
Vogelgrippen, Bird Flu

Az írott és han gos mé dia egész nap
errôl szól. És ben ne iga zi mé dia sztár lett
a Du na-del ta. Rá szol gált-e er re a „meg -
tisz tel te tés re”, nem tud ni. Maliuc,
Ceamurlia de Jos, Crisan, Caraorman –
mind del tai ha lász te le pü lé sek – vi lág -
sztá rok let tek a mé diá ban: min den ki lát -
hat ta, ho gyan ölik ha lom ra a szin te
egyet len szár nyas jó szá got, a hal mel let ti
min den na pos ele mó zsiát. Em lí tett fal vak
– de a töb biek is – rend sze rint ho mok dû -
nék re, vagy víz part ra épül tek, s ha Du na
té len be fagy, el szi ge tel tek, ne he zen le het
azo kat meg kö ze lí te ni. Izo lál tak, hó na po -
kon át a kül vi lág tól. Igaz, van kap cso lat.
a képernyôn és a rá dión ke resz tül...

Az idô mú lá sát a Du na-del tá ban
Krónosz las san jegy zi. Ez min dig így
volt, év ez re dek kel ezelôtt is, a ré gi gö rö -
gök, majd a ró maiak, a gyar ma to sí tók

ide jén. A Du na-del tá hoz kö ze li szá ra -
zon, a fo lyam dé li ágá nak és a Rázelm-
Sinoe la gú nák (90 ezer hek tár!) part jain
va la mi kor ó-görög ki kötôk, kereskedôk
mû köd tek. Még Da reiosz (Dá rius) ha dai
is meg for dul tak it ten a szkí ták el len,
majd késôbb itt hal tak meg Attalosz,
Filipposz, Kamaszisz és Zotikosz ke -
resz tény vér ta núk. Ró maiak ala pí tot ták
– töb bek kö zött – az it te ni leg na gyobb
mai ha lász köz pon tot, Aegyssost, a mai
Tulceat, a me gye köz pon tot. Ne vét na -
pon ta hal la ni a rá dió víz ál lás je len té sé -
ben. A ré gi, ró mai Al-Du nai flot ta
(Classis Flavia Moesca) ha jói a Vas ka -
pu tól Tulceáig is le jár tak, ga bo nát, ha lat
(sóz va-szá rít va) szál lít va. A fo lyam del -
tai, dé li part jain sok volt a ró mai te le pü -
lés, a vil la rustica. De csakis a szá ra zon.
A meg ta lált, kiásott ré gi gö rög és ró mai
le le tek élénk kereskedelemrôl, há zi ipar -
ról, szôlészetrôl, gabonatermesztésrôl és
vi rág zó kul tú rá ról ta nús kod nak. A szá -
raz föld la kói kö zül sok volt a gaz dag
pat rí cius kereskedô, arany-ezüstmíves.
A szá raz föl dön ezelôtt más fél év szá zad -
dal még a szél mal mok ha da ôrölte a ga -
bo nát; ma csak kettô mû kö dik kö zü lük.
Egy ró mai szar ko fág ból és edényekbôl
elôke rült ezüst- és arany ér mek – 30 ezer
da rab! –, ezüst- és arany ru dak (tu cat já -
val) kar pe re cek, fül be va lók és má sok, e
vi dék – a szá raz föld – ak ko ri gaz dag sá -
gá ról ta nús kod nak.

A ki mon dott del tá ról – a Terra
incognitáról – az is me ret len vízivilágról
az ókor ból nem ma radt ránk ér dem be li
le let. A del ta is me ret len volt, csak a 

fo lyam part jai vol tak is mer tek. Az 
ó-görögök és a ró maiak ta lán fél tek is a
nád ten gertôl, az ezer nyi tó és víz tü kör ti -
tok za tos sá gá tól: az in go vány tól, a nád -
ren ge teg útvesztôitôl, a farkasok ha dá tól
és fôleg a nád- és víz ten ger la kat lan sá gá -
tól. Va la mi mi to ló giai ôsköd föd het te a
del tát. Ez szin te így ma radt a
XVII–XVIII. szá za do kig, ami kor ha lá -
szok, oro szok (lipovánok) és uk rá nok
(haholok), majd ko zá kok, ta tá rok, tö rö -
kök és más aj kúak te le ped tek le az ad dig
la kat lan del tá ban. Így ala kult ki az a sok -
aj kú kö zös ség, amely csak a dik ta tú ra
évei ben vál to zott meg, a be te le pí té sek
okán (nád- és mezôgaz da ság, hal te -
nyész tés, ipa ro sí tás stb.). A XIX. szá za -
dig egyet len út sem volt a del tá ban, nem
is kel lett – a nem zet kö zi ha jó zás épí tet te
a ki ko tort Szulina-ág jobbpartján az utat,
a me gye köz pont tól a ten ge ri ki kötôig,
amely free, azaz sza bad, vám men tes
volt. Ek kor kezd te él ni Szulina a fény ko -
rát. Nem is le he tett utat épí te ni a del tá -
ban. Az 500 ezer hek tár ból ma is csak
5% a so ha el nem árasz tott szá raz föld,
45% az ál lan dó víz fe lü let, a töb bi idô -
sza ko san elárasz tott ná das. He li kop ter -
rôl óriá si nád ten ger a del ta, ame lyet a
há rom fôág, víz tük rök, csa tor nák, gá tak,
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töl té sek és egy-egy kiemelkedô ho mok -
szi get sza kít meg (Caraormán, Letea a
leg na gyob bak). Az egyet len, min den ki
szá má ra elér hetô köz le ke dé si esz köz a
csó nak, amely nek na gyobb, több bor dás
vál to za tai a ha lá szok mun ka esz kö zei.
Csó nak kal sem le het be ha tol ni min den -
ho va, hi szen az úszó szi ge tek oly kor el -
zár ják az is mert csa tor nát. az iga zi
incognita vi dék kis csa tor náit csakis a
hely be li la kos ság, fôleg a ha lá szok jár -
ják. Meg té len a nád vá gók, és késô
ôsszel az ál lat-tu laj do no sok, ami kor a ta -
vasszal ki csa pott ser té se ket és te he ne ket
sze ret nék – még a fa gyok beáll ta elôtt –
ha za te rel ni, de ez nem min dig si ke rül
ma ra dék ta la nul. Té len a pézs ma po cok
és vad lúd va dá szok min dig ta lál koz nak
gaz dát lan te he nek kel és há zi ser té sek kel,
utób biak ter mé szet sze rû leg kor cso sod -
nak vad disz nók kal. Az el va dult disz nó -
kat a vélt tu laj do nos oly kor va dásszal lö -
ve ti meg, így böl lér re már nincs szük ség.
A del tai ál lat tar tás va ló ban ri deg, min -
den na pos a vissza ke resz tezôdés az ôsfa-
jjal: há zi ser tés a vad disz nó val, há zi lúd
és ka csa a vad ro ko ná val. Ál lan dó, hogy
a del tai szar vas mar ha egész éle té ben
nem lá tott is tál lót.

A le tûnt dik ta tú rá ban a Du na-del ta –
akár csak a cá ri Oroszor szág ban, vagy a
szov jet rend szer ben Szi bé ria – a po li ti -
kai elítél tek, le tar tóz ta tot tak szá má ra a
szám ûze tést, a rab sá got je len tet te Chilia
te le pü lés vi dé kén. En nek ma ter je del -
mes saj tó ja, iro dal ma van Ro má niá ban.
Két szer szen ved tek ott a ra bok. a na pi
„mun ka nor mát” tetôzték a pió cák, szú -
nyo gok, böglyök, ma lá ria, de ezekrôl
nem szí ve sen írok.

Ma dár pa ra di csom, ma dár vész

A Du na-del ta iga zi ma dár pa ra di -
csom, s mint ilyen, egye dül ál ló egész
Eu ró pá ban. Ezt jól tud ta Ju lian na hol -
land királynô is, hi szen ô volt az elsô, aki
ha tal mas össze get utalt ki a del tai vad-
madarak – fôként a pe li ká nok – meg -
men té sé re (a nem zet kö zi szak szer vek
csak késôbb lép tek mû kö dés be). A ta -
vasszal észak ra, s majd vissza, dél re vo -
nu ló sok száz ezer nyi köl tözô ma dár nem
is mer or szág ha tárt, de an nál job ban a
Du na-del tát. Az át vo nu ló ma da rak szá -
má ra a del ta nem incognita, ha nem azt
is me rik, azon át vo nul nak, oda vissza jár -
nak. Így a hat ezer nyi bor zas és ró zsás
gö dény (pe li kán) is. A ma da rak év mil -
liók óta ró ják e pen zu mu kat, a faj- és

egyed fenn tar tás ösz tö nétôl vezérelve.
Nem kényszerbôl, ha nem ter mé szet sze -
rû leg te szik, akár csak a csu kák éven kén -
ti ívá sa Karaormánnál, vagy a süllôké a
la gú nák ho mok pad kái fe lett, Razelm-
Sinoeban. Egyes ma dár fa jok ál lan dó la -
kói e vízivilágnak, té len is ott tar tóz kod -
nak, legfennebb a me le gebb ten ger part ra
vo nul nak. A ma dár ta no sok 300 ma dár -
fajt, az ichtyológusok 152 hal fajt tar ta -
nak nyil ván it ten. Aki hang ta la nul, csó -
nak ban – nyug dí jas volt ha lász kí sé re té -
ben, ne hogy „el vesszen” a nád ten ger ben
– nyi tott szem mel jár ja a del tát, ta vasz tól
szin te ka rá cso nyig, a lu dak tíz ez rei nek
megér ke zé séig, iga zi ma dár be mu ta tó -
nak le het ta nú ja: né ha felhônyi a ma da -
rak so ka sá ga. Pe li ká nok, kó csa gok, gé -
mek, nap pa li és éj sza kai ra ga do zó ma -
da rak, guvatfélék, lilék, csérek, éne kes -
ma da rak, de fôleg lu dak, si rá lyok és ré -
cék száz ezer nyi tö me ge tart ma dár be -
mu ta tót ál lan dó, vagy idôsza kos jel leg -
gel. Oda és vissza tér ve a Bal kán ról,
Közel-Keletrôl, vagy ép pen Af ri ká ból.
Nem cso dás a ter mé szet rend je?...

A Du na aján dé ka – a del ta – ha zá ja
ma dár nak, vad nak és az ott la kó em ber -
nek is, akik nek fér fi tag jai oly kor ha lá -
szok. Én is, má sok is – akik ol vas sák a
del tai ma dár inf luen zás hí re ket – von zó -
dunk hoz zá juk, ér de kel a sor suk. Em be -
ré, ál la té egyaránt. ôk a Du na aján dé ká -
ban, a del tá ban él nek, asszo nyaik kö zül
so kan éle tük ben so ha nem hagy ták el e
vi dé ket, úgy szül tek ka jak-ke nu olim piai
baj no ko kat, két mé te res vizafogó ha lá -
szo kat, du nai he ring ha lá szo kat. A tech -
ni ka cso dáit meg vá sá rol va, Tulceában
ma már is me rik a képernyôrôl a nagy vá -
rost, vil la most s az ot ta niak gond jait.
Nem is vágy nak oda, ha bár a fia ta lok
kezd tek el ván do rol ni, még a la tin nyel -
ve ket be szélô nyu ga ti or szá gok ba is. Az
öre geb be ket itt te me tik el, alig fél mé ter -
nyi mély gö dör be, mert ha lennebb ás -
nak, fel tör a víz és eláz tat ja a ko por sót, a
ha lot tat, akit or to dox gö rög ke le ti uk rán,
orosz vagy ko zák pó pa, ta tár vagy tö rök
ho dzsa, vagy ép pen va la me lyik pap-
nélküli szek ta so ron lévô, vá lasz tott „ci -
vil” papja te met el. Mert ilyen is van,
ezek a „bezpovcik”, a papnélküliek.

Kü lö nös vi lág ez a del ta. nem is Du -
na, nem is fo lyam, ha nem nád és ha tal -
mas tö me gû víz, flui dum. La tin fluvius,
ro mán fluviu, vagyis fo lyam. Az éle tet
adó víz, a hely be li ro mán és uk rán Ní lus.
Rom bol és épít is egy szer re. És szül is:
ha lat, ma da rat, va dat. És a ví zi élet kö -

zös ség egész lán co la tát, amely nek csú -
csán a del tai em ber áll és él. Ép pen ezért
vi gyáz ni kell a del tá ra és la kói ra. Az
egész ot ta ni élôvi lág ra. És nem sza bad –
ren de le tek kel – ér tel met le nül be leavat -
koz ni az ot ta ni ôs-rend be. Lásd: gé pi
nád vá gás, gá tak, töl té sek, csa tor nák esz -
te len épí té se, ku ko ri ca föl dek lé te sí té se,
és uram bocsá’, dik tá tor ter vez te pál ma -
fa- és fü ge ül tet vé nyek lé te sí té se. Mert
ilyen is volt! Volt, há la a jó Is ten nek...

Legutób bi – Du na-del tá ból, le vél ben
ér ke zett – hí reim sze rint most Perfil és
Ványa vizafogó bá csi, Tertisko és
Kozlov ba rá taim, és fe le sé geik, Ol ga és
Lidia né ni éle té be avat koz nak be le: leö-
lik összes há zi tyúk jai kat, li bái kat, ré céi -
ket. Utób biak, nem is tisz ta vé rûek, hi -
szen azok le het, ke resz tezôdtek – nem is
egy szer – vad elôdeikkel. A vad ré cék,
si rá lyok, bal ká ni ger lék kö zö sen táp lál -
koz nak Lidia né ni (Karaormánban) há -
zá nak ud va rán a „há zi” szár nya sok kal,
há zi ga lam bok kal is. Egy tál ból eszik a
ku ko ri cát, ár pát, víz be áz ta tott pu lisz kát,
s ezt sen ki sem aka dá lyoz hat ja meg. Ez
ott a dol gok ter mé sze tes rend je.

Ol ga és Lidia né ni – és ta lán ezer nyi
del tai né ni – egész évi, fôleg a fa gyos té -
li idôk táp lá lék-re mé nyeit, sa ját kel te té -
sû há zi ré céit, li báit, tyúk jait sem mi sí tik
meg per cek alatt! A Du na-del tá ban nincs
mi vel ezt pó tol ni, ott nin cse nek pá ri zsi -
tól, sza lá mik tól és húsféléktôl ros ka do zó
kö zér tes (Alimentara) pol cok, üz le tek, s
a szu per mar ke tek oda so ha sem fog nak
el jut ni. Táp lá lék ként a gyer me kek – a
ha lon kí vül – csakis a há zi szár nyast is -
me rik, a rit kán vá gott há zi, vagy hib rid
ser tés hús mel lett. És most meg sem mi sí -
tik a te le pü lé se ken a há zi szár nyast, a to -
jást to jót, Ol ga és Lidia né ni gyer me kei -
nek, uno kái nak ele de lét. Va jon min den
„ví rust hor do zó” pe li kánt, si rályt, vad li -
bát, vadrécét, ger lét és ve re bet le akar -
nak lôni? Száz ez re ket? Két lem, hogy si -
ke rül ni fog.

És most jött az újabb, a vég ze tes csa -
pás, amely sú lyos tár sa dal mi kér dé se ket
vet fel: a del tá ban le til tot ták a sport hor -
gá sza tot és min den faj ta tu riz must. A del -
taiak má sik ke nye rét is, a fa lu tu riz must,
amely él tetô volt ot tan. A Du na-del tá ban
az össz la kos ság 15 ezer fô, ebbôl 3200
em ber, szin te ugyanannyi csa lád élt a tu -
riz mus ból. Most ezek s csa lád juk ke nyér
nél kül ma rad tak, a ki kötôkben áll nak a
kis ha jók, a tu ris tá kat szál lí tó „úszó szál -
lo dák”. A nyug dí jas és más ha lá szok nál
áll nak a tu ris tá kat és hor gá szo kat szál lí -



tó csó na kok, üre sek a del tai szál lo dák,
kis- és nagyvendéglôk, kem pin gek. alig -
hogy felfejlôdött a del tá ba ide ge ne ket
csá bí tó tu riz mus, most ez is ha lott.
Miért, mert ta lál tak né hány ví ru sos ma -
da rat. Woynarovich Lexivel an nak ide -
jén ma da rak te te mé nek szá zait fény ké -
pez tük le Szakalin szi ge tén és más hol, a
del tá ban. mert az em be rek, de a ma da rak
is meg hal nak egy szer...

Miért ál lí tot ták le a kül föl diek Du na-
del tai tu riz mu sát? Idé zek a til tó rendelet-
bôl: mert „a del tá ban közlekedôk el vi -
szik a ma dár ví rust az or szág ba és kül -
föld re is”. A sokszázezernyi ma dár nem
vi he ti el a ví rust az éves, két sze ri köl töz -
kö dés kor? Az át vo nu ló ma da rak nak meg
le het til ta ni, hogy be re pül je nek a del tá -
ba? A hor gá szok is el vi szik – kül föld re,
vagy az or szág ba – a ma dár ví rust a szál -

lí tás ra be só zott ponttyal, har csá val s
más sal? És csa pás ér te az élô hor gász csa -
lit be gyûjtôket is. És az azo kat áru sí tó
tulceai kiskereskedôket is! A szú nyog lár -
vák, gi lisz ta fé lék, ló te tûk s má sok most
nyu god tan él het nek a ta vak fe ne kén vagy
más hol.

Iga zi „pákoszte” (ahogy ne kem ír -
ják), csa pás sza kadt a del ta la kói ra, akik
ár tat la nok a ma dár ví rus ban, Vogel -
grippeben, Bird Fluban, ahogy az új sá -
gok ír ják. Va ló di tár sa dal mi prob lé ma
lett a ma dár inf luen za a del tá ban. Bí zom
ben ne, hogy már cius ban, a csu ka sze zon -
ban, Ványa és Perfil bá csi (akik kel két té -
len ha lász tam tôkehalat a trawlerekkel
New-Foundland ten ge rén), Ol ga és Lidia
né ni ven dé gei le he tek Karaor mán ban.
Ad dig fel te hetôen meg szû nik a tyú kok
és ré cék öl dök lé se is. És a fo lyam és 

vi dé ke, élôvi lá ga megint szent lesz, mint
te remtô erô. Az élet for rá sa lesz, a ki fe -
jezôdés. És a bûn bá nat is. Azo ké, akik
ren de le tek kel rö vi dí tet ték meg a del tát és
la kóit és a hor gá szo kat, va dá szo kat, tu -
ris tá kat, akik lá to gat ták a ter mé szet ezen
éde nét. Ak kor is, ha még van ma dár inf -
luen za (is) a vi lá gon.

Lexi bátyám! Ne pál és Matto
Grosso után ta lán el kí sérsz Tulceába,
Szulinába és del ta-Szent György re, a
tok fé lék és du nai he rin gek pát riá já ba.
Majd utá na a Ma maia-kö ze li Ovi -
diuszba is. oda, ahol kettônk va la mi ko -
ri mun ká já nak eredményébôl él ve – a
ponty ik ra ko rai, temperáltvízi, mes ter -
sé ges sza po rí tá sá ra gon do lok – már két
kons tan cai dok to ri disszer tá ció is szü -
le tett. Na, nem az enyém!

Kászoni Zol tán

A kí nai édes ví zi akvakultúra
fejlôdése

Gál Dé nes1 és Yuan Xinhua2

K
í na a vi lág leg na gyobb halter-
melô or szá ga, a vi lág édes ví zi ha -
lá sza ti ter me lé sé nek kö zel 75%-

át ad ja. A kí nai ha lá szat ban, az utób bi
évek ben végbemenô je lentôs fejlôdés a
ha zai szak em be rek szá má ra is ta nul sá -
gok kal szol gál hat. A kí nai és a ma gyar
kor mány kö zött lét re jött Tu do má nyos és
Tech no ló giai Együtt mû kö dés (TéT) ke re -
té ben az utób bi évek ben ak tív együtt mû -
kö dés fo lyik a HAKI és a Wuxi-ban lévô
Édes ví zi Ha lá sza ti Ku ta tó Köz pont kö -
zött. A kö zös ku ta tó mun ka és a cse re lá -
to ga tá sok le hetôséget kí nál nak a kí nai
akvakultúra jobb megis me ré sé re is. Ta -
pasz ta la taink és a kí nai kol lé gák be szá -
mo lói és sa ját ta pasz ta la taink alap ján az
aláb biak ban össze fog lal juk a kí nai
akvakultúrában az utób bi két év ti zed ben
le zaj lott rob ba nás sze rû fejlôdés ered mé -
nyeit a Ha lá szat ol va sói szá má ra. 

Kí ná ban az akvakultúrának több
mint 2500 éves múlt ja van. A kí nai hal -
ter me lés gyors nö ve ke dé se azon ban

csak az 1970-es évek ben vet te kez de tét
az or szág ban végbemenô gaz da sá gi re -
for mok nak kö szön hetôen. Az 1978-as
1,6 mil lió ton nás, – a ten ge ri és bel ví zi
akvakultúrát is ma gá ban fog la ló –
összes hal ter me lés 2002-re 29,1 mil lió
ton ná ra emel ke dett (1. áb ra). Az ak va -
kultúra ré sze se dé se is fo lya ma to san nö -
ve ke dett a tel jes ha lá sza ti ter me lé sen be -
lül. 1978-ban a bel ví zi-, il let ve a ten ge ri
hal ter me lés ál tal elôál lí tott ter mé kek
mennyi sé ge az összes, a ha lá sza tot is
ma gá ban fog la ló hal ter me lés nek még

mindössze 27%-át tet te ki. Az 1990-es
évek kö ze pé re a hal ter me lés vo lu me ne
meg ha lad ta a ha lá szat ból szár ma zó fo -
gá sok mennyi sé gét, 2002-ben pe dig már
a ha lá sza ti ter mé kek 63%-a ak va kul tú -
rás termelésbôl szár ma zott (1. táb lá zat).
2000-tôl a ha lá sza ti fo gá sok mennyi sé ge
nem gya ra po dott to vább, az egy re szi go -
rúbb, a ten ge ri és bel ví zi ha lá sza tot
egyaránt kor lá to zó sza bá lyo zá sok nak tu -
laj do nít ha tóan. Ugyanak kor a ha lá sza ti
ter mé kek pia ca fo lya ma to san bôvült.
1985 és 2002 kö zött a ví zi ál la tok 
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1 Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet
(HAKI), Szar vas, An na-li get 8.

2 Édesvízi Ha lá sza ti Ku ta tó Köz pont
(FFRC), Wuxi, Qitang Rd. 1., Kí na 
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fo gyasz tá sa öt szö rö sé re, 7 kg/fô/évrôl
35 kg/fô/év re emel ke dett. 

A bel ví zi akvakultúra a kí nai ha lá -
szat leg fon to sabb ele me. Az akva kul tú -
rás ter me lés mintegy 60%-a a bel ví zi
akvakultúrából szár ma zik, a fenn ma ra dó
40%-ot ad ja a ten ge ri akvakultúra. A
bel ví zi akvakultúra ter me lés mennyi sé -
ge ro ha mo san emel ke dett az utób bi év ti -
ze dek ben. 1978-ban 2,7 mil  lió hek tá ron
813.000 ton na ha lat ál lí tot tak elô, ez zel
szem ben 2002-ben 5,5 mil lió hek tá ron
már 16,9 mil lió ton nát. A ter me lés nagy
ré szét a fe hér bu sa, az amur és a töb bi
ponty fé lék tet ték ki, ame lyek ha las ta -
vak ból, ter mé sze tes ta vak ból, víz tá ro -
zók ból, csa tor nák ból, ket re ces tar tás ból
és rizsföldekrôl szár maz nak. A hal ter -
me lés ilyen ará nyú nö ve ke dé sé ben az át -
lag ho za mok emel ke dé se mel lett az
akvakultúrás ter me lés re hasz nált te rü le -
tek bôvülése is köz re ját szott. Leg na -
gyobb mér ték ben a halastó te rü let nagy -
sá ga bôvült, 1983 és 2002 kö zött 144%-
al (2. áb ra). Szin tén nagy mér ték ben,
130%-al nö ve ke dett a hal ter me lés sel is
hasz no sí tott rizs föl dek te rü le te. A hal ter -
me lés cél já ra is igénybevett ta vak és csa -
tor nák 57 és 52%-al, míg a víz tá ro zók
te rü le te mindössze 27%-al nôtt eb ben az
idôszak ban. A haltermelô te rü le tek nö -
ve ke dé sé nek oka a kí nai hal ter me lés
ma gas jö ve del mezôségében keresendô,
amely nek kö vet kez té ben az ad dig más
cél ra hasz nált te rü le te ken is ha las ta va kat
lé te sí tet tek. Ezt a fo lya ma tot a kor mány -
za ti po li ti ka is elôse gí tet te. Az 1985-ben
meg hir de tett új ha lá sza ti po li ti ka tá mo -
gat ta a ma gán tu laj do nú kis gaz da sá gok
ala kí tá sát, meg szün tet te a köz pon ti
elosz tá si rend sze rek mo no pó liu mát és
az ál la mi ár sza bá lyo zást. Ezek az in téz -
ke dé sek ér de kel té tet ték a far me re ket a
ter me lé sük nö ve lé sé ben. A kor mány za ti
in téz ke dé sek kö vet kez té ben a ha lá sza ti
szek tor ban elôál lí tott jö ve de lem nö ve -
ked ni kez dett. Amíg 1985-ben a tel jes

mezôgaz da sá gi ter me lés jö ve de le mé nek
mindössze 3,5%-a szár ma zott halter-
melésbôl, ad dig 2002-ben már 12%. Az
akvakultúra ked vezô köz gaz da sá gi hely -
ze té re jellemzô, hogy a haltermelôk jö -
ve del me meg kö ze lítôen a dup lá ja a töb -
bi mezôgaz da ság ból élô vi dé ki em ber
jö ve del mé nek.  

Te nyész tett fa jok és ho za mok 

A tó gaz da sá gi hal ter me lés a legje-
lentôsebb hal ter me lé si ága zat Kí ná ban.
Ez ad ja a tel jes bel ví zi ter me lés 70%-át.
A tra di cio ná lis tó gaz da sá gi hal ter me lés
köz pont jai Kí na középsô ré szén a Taihu
tó kö rü li te rü le tek és a Jang ce fo lyó del -
ta vi dé ke, míg Kí na dé li, szub tró pu si ré -
szén a Gyöngy fo lyó del ta vi dé ke. A tó -
gaz da sá gok ban te nyész tett legjelen-
tôsebb fa jok: a fe hér bu sa (Hy po phthal -
michthys molitrix), a pettyes bu sa (Aris -
tichtys no bi lis), a fe ke te amur (Mylo pha -
ryn godon piceus), a ponty (Cyprinus
carpio), a kárász (Carassius carassius),
a kí nai tompaorrú keszeg (Me ga lo bra ma
amblyocephala), a sár ponty (Cirr hina
moli tro rella), a man da rin hal (Sini perca
chautsi), a japán an gol na (An guilla
japonica), a mo csá ri an gol na (Mo  nop -
terus ahbus), a kí gyó fe jû hal (Channa

asiatica), a kí nai fo lya mi rák (Erio cheir
sinensis), a japán gar né la (Mac  ro -
brachium nipponensis) és a lágyhéjú
teknôs (Trionyx sinensis). Emel lett szá -
mos olyan fajt is te nyész te nek, amely
Kí ná ban nem ôshonos, töb bek kö zött
tilápiaféléket (Oreochromis spp.), szi -
vár vá nyos piszt rán got (On cor hynchus
mykiss), csa tor na har csát (Ictalurus
punctatus), pisztrángsügeret (Mic ro -
pterus salmoides) és óriás gar né lát (Mac -
robrachium rosenergii).

A tó gaz da sá gi hal ter me lést kö vetôen
a nyíltvízi akvakultúra a legjelentôsebb.
A víz tá ro zók, ta vak, fo lyók és csa tor nák
hasz no sí tá sá ban na gyon fon tos sze re pet
ját szik az úszó ket re cek ben és a víz fe lü -
let bôl le ke rí tett re ke szek ben (pen aqua-
culture) foly ta tott in ten zív hal ter me lés.
Ket re ces ne ve lés sel amurt, pon tyot,
tilápiaféléket, kí nai ke sze get, ká rászt,
man  da rin ha lat, har csát és gar né lát, míg
re ke szek ben fe hér és pettyes bu sát,
amurt, pon tyot, tilápiaféléket, kí nai ke -
sze  get, ká rászt, har csa fé lé ket és rá kot
ter  mel nek. A ket re ces hal ne ve lés re az
in ten zív, a re ke szes re az in ten zív-fél in -
ten zív ter me lés a jellemzô. 

A rizs föl dek akvakultúrás hasz no sí -
tá sa az utób bi évek ben a kis, ház tá ji
kiegé szítô élelemtermelésbôl egy re fon -
to sabb gaz da sá gi te vé keny ség gé vált.
Er re a te rü let re a kí nai ak va kul túra fej -
lesz té si po li ti ká ban is nagy fi gye lem jut,
mi vel az or szág ban több, mint 28 mil lió
hek tár kiegé szítô hal ter me lés re is al kal -
mas rizs föld ta lál ha tó. 2002-ben a hal -
ter me lés re is hasz nált rizs föl dek te rü le te
kb. 1,3 mil lió hek tár volt, mintegy 730
ezer ton nás ter me lés sel, ami a tel jes bel -
ví zi akvakultúrás ter me lés nek a 4,6%-a.
A hal ter me lés nek er re a mód já ra az ala -
csony né pe sí té si sû rû ség a jellemzô.
Elsôsor ban pon tyot, tilápiaféléket, kí nai

1. táb lá zat: A ha lá sza ti fo gá sok és az akvakultúra hoz zá já ru lá sa 
az összes hal ter me lés hez Kí ná ban (%)

Év Ha lá szat Akvakultúra

1950 83 17

1978 73 27

1987 52 48

1990 51 49

1995 46 54

1998 44 56

2000 40 60

2002 37 63
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ke sze get, ká rászt, har csát, rák fé lé ket ter -
mel nek rizs föl de ken.

Az akvakultúra ter me lé keny sé ge
ugyan csak nagy mér ték ben emel ke dett
az el múlt két év ti zed ben. 1980 és 2002
kö zött a ter melt hal faj tól és tech no ló giá -
tól függôen, 5–11-sze re sé re emel ked tek
a ho za mok (3. táb lá zat), ami a ter me lé -
si tech no ló gia fejlôdésének tud ha tó be.
Má ra a leg több hal faj ese té ben a tö me -
ges mes ter sé ges sza po rí tás és iva dék ne -
ve lés megol dott. A farm gaz da sá gok iva -
dék el lá tá sát jól szer ve zett, több nyi re ál -
la mi, vagy szö vet ke ze ti tu laj don ban
lévô sza po rí tó ál lo má sok biz to sít ják. Az
egy re na gyobb mennyi ség ben és ja vu ló
mi nô ség ben elôál lí tott mes ter sé ges hal -
ta kar má nyok al kal ma zá sa is ál ta lá nos sá
vált nap jaink ra. 

A tra di cio ná lis kí nai bel ví zi hal ter -
me lés elsôsor ban a fe hér- és pettyes bu -
sa, amur, fe ke te amur, ponty, kárász és
sár ponty ne ve lé sén ala pult. Nap jaink ra
a te nyész tett fa jok szá ma meg ha lad ja a
hat va nat. A tech no ló gia fej lesz té si mun -
ka ered mé nye kép pen új, Kí ná ban
ôshonos, de ad dig nem te nyész tett fa jok,
úgy mint a tompaorrú keszeg, a mo csá ri
an gol na, a man da rin hal, a kí gyó fe jû hal
és a hosszúorrú har csa (Leiocassis lon-
girostris) ke rül tek hasz no sí tás ra
elsôsor ban a ha gyo má nyos polikultúrás
né pe sí té si szer ke zet mel lett egy re ter -
jedô in ten zív mo no kul tú rák ban is. Ezen
kí vül több, nem ôshonos hal faj is be ve -
ze tés re ke rült a kí nai hal ter me lé si gya -
kor lat ba, ezek kö zül a leg fon to sab bak a
tilápiafélék, a csa tor na har csa, a piszt -
ráng sü gér és az édes ví zi makréla
(Piaractus brachypomus). Je len leg kí -
sér le tek foly nak az ezüst- vagy kisutch-
lazac (On cor hyn chus kisutch) in ten zív
ter me lés tech no ló giá já nak adap tá lá sá ra.
A hal fa jo kon kí vül a kí nai fo lya mi rák
és a lágyhéjú teknôs te nyész tés bôvül je -
lentôsen. A tel jes kí nai bel ví zi
akvakultúra ter me lés 92%-a hal- és 6%-
a ráktermelésbôl szár ma zik (4. táb lá -
zat). A ví zi ál la tok ét ke zé si cé lú ter me -
lé sén túl az édes ví zi gyöngy kagy ló
(Hyriopsis cumingi és Cris taria plicata)
te nyész té se is je len tôs. 

Az ér té kes ha lá sza ti ter mé kek pia ca
az 1980-as évektôl kezd ve fo lya ma to -
san bôvül, amely ben az ex por ton túl, a
gaz da sá gi fejlôdés kö vet kez té ben
emelkedô élet szín vo nal kel tet te ke res let
meg je le né se is sze re pet ját szik. A ma ga -
sabb jö ve del mû fo gyasz tók ál tal ke re -
sett ter mé kek az ér té ke sebb ra ga do zó

2. táb lá zat: Kí ná ban te nyész tett fon to sabb édes ví zi hal fa jok 
(csil lag gal je löl ve a nem ôshonos fa jo kat) 

Ma gyar név An gol név Tu do má nyos név

Fe hér bu sa Silver carp Hypophthalmichtys molitrix

Pettyes bu sa Bighead carp Aristichtys no bi lis

Amur Grass carp Ctenopharyogodon idella

Fe ke te amur Black carp Mylopharyngodon piceus

Sár ponty Mud carp Cirrhiona moliturella

Pik ke lyes ne mes ponty Common carp Cyprinus carpio

Tük rös ne mes ponty Mirror carp Cyprinus carpio

Ezüst ká rász Crucian crap Carassius auratus

Ezüst ká rász Silver crucian carp Carassius auratus cuvieri

*Ezüst ká rász White crucian carp Carassius auratus gibelio
vagy prussian carp 

Tompaorrú keszeg Blunt snout bream Megalobreama amoycepha

Fe ke te keszeg Black bream Megalobreama terminalis

Fe hér amu ri keszeg White amur bream Parabrama pekiensis

Ke le ti dé vér keszeg Eastern bream Abramis brama orientalis

Ezüst kispikkelyû sárgaúszójú hal Silver small scale Xenocypris argentea
yellowtail

Édes ví zi sárgaúszójú hal Freshwater yellowtail Xenocypris davidi

Kerekszájú hal Round snout Distoechodon tumirostris

Kispikkelyû sárgaúszójú hal Small scale yellowtail Plagiognathops microlepis

Amu ri jász White fish Leuciscus waleckii

Ja pán an gol na Japanese eel Anguilla japonica

*Eu ró pai an gol na European eel Anguilla anguilla

Man da rin hal Man da rin fish Siniperca chautsi

Kí gyó fe jû hal Snakehead Channa argus argus

Kis kí gyó fe jû hal Small snakehead Channa asiatica

Com pó Tench Tinca tinca

Nagy fe jû ten ge ri pérhal Grey mullet Mugil cephalus

Vörösszemû pérhal Red-eyed mullet Mugil soiny

*Szi vár vá nyos piszt ráng Rainbow trout Oncorhynchus mykiss

Fe hér hal White fish Coregonus peled

*Ní lu si tilápia Nile tilapia Oreochromis niloticus

*Kék tilápia Blue tilapia O. aureus

*Mo zam bi ki tilápia Mozambique tilapia O. mossambicus

Kí nai har csa Local catfish Clarias fuscus

*Bôrharcsa Leather catfish Clarias lazera

*Magur Magur Clarias batrachus

*Rohu Rohu Labeo rohita

*Piszt ráng sü gér Largemouth bass Micropterus salmoides

Ten ge ri sü gér Sea bass Lales calcarifer

*Csa tor na har csa Channel catfish Ictalurus punctatus

*Tör pe har csa Brown bull head Ictalurus nebulosus

*Szürkeharcsa European catfish Silurus glanis

Nagy szá jú har csa Largemouth catfish Silurus meridionalis

*Édes ví zi makréla vagy Cachama Freshwater pompano Piaractus brachypomus

Mo csá ri an gol na Paddy eel Monopterus ahbus

Csík Loach Misgurnus anguillicandatus

Bodorka Roach Rutilus rutilus
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fa jok (man da rin hal, édes ví zi makréla,
kí gyó fe jû hal, an gol na fé lék stb.), gar né -
la és egyéb rák-, va la mint teknôs fa jok.
Az ér té kes fa jok ará nya egyelôre még
ala csony az összes ter me lé sen be lül. A
ter melt fa jok kb. 85%-a „nép sze rû” min-
denevô vagy növényevô ponty fé lék és
tilápiafélék kö zé tar to zik. Ezen fa jok ter -
me lé se vi szony lag ala csony be ru há zás -
sal és ki sebb költ sé gek kel va ló sít ha tó
meg. Ala cso nyabb ár fek vé sük miatt
meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak a kí nai
em be rek min den na pi élel me zé sé ben.

Fôbb ter me lé si tech no ló giák 

A kí nai akvakultúrában al kal ma zott
tech no ló giák szá ma az 1960-70-es évek -
kel össze ha son lít va megnôtt, meg  je len -
tek az új in ten zív, gyak ran zárt halter-
melô rend sze rek. A bel ví zi ak va kul tú rá -
ban szé les kö rûen a kö vet kezô tech no ló -
giá kat al kal maz zák:

Ha las ta vi polikultúra:
A polikultúra al kal ma zá sá nak nagy

ha gyo má nya van a kí nai ak va kul -
túrában. A polikultúra elônyére, ne ve ze -
te sen ar ra, hogy a kü lön bözô táp lál ko zá -
sú hal fa jok kö zös ne ve lé sé vel a ha las ta -
vak hal ho za ma na gyobb lesz, már több
mint ezer éve fel fi gyel tek a kí nai em be -
rek. A Tang di nasz tia vé gé re (kb. 1000
év vel ezelôtt) kiala kult a négy fô kí nai
ponty fé le, a fe hér- és pettyes bu sa, a
ponty és az amur együt tes ta vi ne ve lé sén
ala pu ló hal ter me lé si gya kor lat. Késôbb
a ká rászt, a ke szeg fé lé ket, a sár pon tyot,
a tilápiaféléket, az an gol nát és a gar né lát
is be von ták a polikultúrás ter me lés be. A
ha gyo má nyos kí nai polikultúrás hal ter -
me lé si gya kor lat ra a kis mé re tû (0,2–1
ha) ta vak hasz ná la ta a jellemzô. Eze ket a
ta va kat sok, 5–8 faj jal, gyak ran fa jon -
ként 2–3 ko rosz tállyal né pe sí tik. 
A ha gyo má nyos polikultúrában ra ga do zó

fa jo kat nem hasz nál nak. To váb bi jel lem -
zôjük a nagy mennyi sé gû szervestrágya
fel hasz ná lá sa, a tólevegôzetés al kal ma -
zá sa és a he lyi ere de tû ta kar má nyok ete -
té se. A bo nyo lult né pe sí té si szer ke zet bôl
adó dóan éven te több ször, sza ka szo san
né pe sí te nek. A ta va kat éven te több al ka -
lom mal, rész le ge sen ha lásszák le. A ho -
za mok a 8–10 hó na pos te nyész idô nek
kö szön hetôen, rend sze rint 3–7 t/ha kö rül
ala kul nak, mindezt a ma gya r or  szá gi
gya kor la tot sok szo ro san meg ha la dó
élômun ka fel hasz ná lás sal érik el.

In teg rált rend sze rek:
Az in teg rált agrár-akvakultúra rend -

sze rek ere de ti leg Kí ná ban ala kul tak ki,
azért, hogy a kis mé re tû farm gaz da sá gok
ter me lé keny sé gét fo koz zák. Ezek a
rend sze rek a far mon keletkezô hul la dé -
ko kat és mel lék ter mé ke ket a hal ter me lés
se gít sé gé vel új ra fel hasz nál ták, így a far -
mon be lül a táp anya gok vi szony lag zárt
for gal ma ala kult ki, ami egy részt nö vel -
te a ter me lé keny sé get, más részt csök -
ken tet te a külsô for rás ból szár ma zó táp -
anya gok (elsôsor ban ta kar mány és trá -
gya) irán ti igényt, mindez a kör nye zet
mi ni má lis ter he lé se mel lett va ló sult
meg. A hal ter me lés a kü lön bözô me zô -
gaz da sá gi te vé keny sé gek szé les ská lá já -
val, a nö vény- és zöld ség ter mesz tés sel,
az ál lat tar tás sal és az élel mi szer-fel dol -
go zás sal szo ros kap cso lat ban fejlôdött
és e kap cso la tok meg lé te jel lem zi gyak -
ran nap jaink ban is.

Azon ban, amíg ré geb ben a me zô -
gaz da sá gi te vé keny sé get az ilyen kis mé -
re tû in teg rált, gyak ran önel lá tó farm gaz -
da sá gok jel le mez ték, ad dig ra nap jaink ra
Kí ná ban is meg je len tek a nagy ag ráripa -
ri gaz da sá gok. A szán tó föl di nö vény ter -
mesz tés re ala po zott mezôgaz da ság nak,
csakúgy, mint a vi lág fej lett ré szein, a
külsô táp anyag for rá sok irán ti igé nye
(mût rá gyák és ta kar mány) megnôtt és a
keletkezô mel lék ter mé ke ket egy re ki -
sebb mér ték ben hasz no sít ják a farm gaz -
da sá gon be lül. Ez szá mos ne ga tív kör -
nye ze ti ha tás sal is jár. Ezt a prob lé mát
felis mer ve for dult Kí ná ban a fi gye lem
az új tí pu sú, az in ten zív mezôgaz da sá gi
te vé keny sé gen és az akvakultúra együtt -
mû kö dé sén ala pu ló ter me lé si rend sze -
rek fe lé. Ezek ben a rend sze rek ben az
in ten zív mezôgaz da sá gi ter me lés ál tal
oko zott kör nye ze ti ter he lés ki sebb, mi -
köz ben a mezôgaz da sá gi te vé keny ség
ál tal igénybevett ter mé sze ti erôfor rá sok
– kü lö nö sen a táp anya gok és a víz –

3. táb lá zat: Az át lag ho za mok ala ku lá sa kü lön bözô hal ter me lé si kul tú rák ese té ben
1980 és 2002 kö zött (kg/ha) 

1980 1985 1990 1995 2000 2002 2002/1980
(ho zam nö ve ke dés

nagy sá ga)
Ha las tó 765 1395 2385 3742 4899 5155 6,7
Tó 150 256 435 710 1043 1043 7,0
Víz tá ro zó 90 150 435 538 922 1026 11,4
Csa tor na 345 525 795 1337 1756 1818 5,3
Rizs föld 265 487 560

4. táb lá zat: A kí nai bel ví zi akvakultúrában ter melt fa jok megosz lá sa 2003-ban

Fa jok Ter me lés Ré sze se dé se a bel ví zi
(ton na) akvakultúra termelésbôl (%)

Hal 16 211 134 91,37 

Fe hér bu sa 3 382 009 19,1

Pettyes bu sa 1 906 004 10,7

Amur 3 492 585 19,7

Ponty 2 267 274 12,8

Ká rász 1 789 031 10,1

Fe ke te amur 269 491 1,5

Tilápia 805 859 4,5

Kí nai keszeg 524 927 3,0

An gol na 161 299 0,9

Man da rin hal 149 886 0,8

Rák 1 065 028 6,00 

Kí nai fo lya mi rák 368 036 2,1

Ja pán gar né la 195 780 1,1

Óriás gar né la 87 252 0,5

Fe hér gar né la (Penaeus vannamei) 296 312 1,7

Ví zi nö vény 5 777 0,03 

Puhatestû 179 771 1,01 

Egyéb 281 024 1,58 

Lágyhéjú teknôs 153 119 0,8
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több, gyak ran egy mást kö vetô ter me lé si
cik lus ban is fel hasz ná lás ra ke rül nek.
Ilyen in teg rá ciók jöt tek lét re a ha gyo -
má nyos nak mond ha tó ál lat te nyész té si
ága za tok (ser tés, ka csa, szar vas mar ha
stb.), va la mint a rizs ter mesz tés és a hal -
ter me lés kö zött, de meg ta lál ha tóak az
élel mi szer-fel dol go zás ból szár ma zó és
kom mu ná lis ere de tû fo lyé kony hul la dé -
ko kat be fo ga dó akvakultúrás rend sze -
rek is. Nap jaink ban már a fenn tart ha tó
me zô gaz  da sá gi és hal ter me lé si gya kor -
lat el ter  jesz té se, így az in teg rált akva -
kultúra fej  lesz té se köz pon ti sze re pet
fog  lal el a kí nai ha lá szat fej lesz té si prog -
ra mok ban.

In ten zív haltermelô rend sze rek
Az el múlt év ti zed ben a kí nai ha lá -

szat fej lesz té si po li ti ka nagy hang súlyt
fek te tett az in ten zi fi ká lás nö ve lé sé re. Az
in ten zív hal ter me lés el ter je dé sét a táp -
gyár tás, a víz ke ze lé si tech no ló giák, a
hal  egész ség ügy és a hal sza po rí tá si tech -
no ló giák fejlôdése és az új, ér té kes hal -
fa jok ter me lés be vo ná sa tet te le hetôvé.
Ma gas ter me lé keny ség és ugyan csak
ma gas mû kö dé si költ sé gek jel lem zik az
in ten zív haltermelô rend sze re ket. Kí ná -
ban is egy re több vál lal ko zás lé te sít in -
ten zív rend sze re ket, kü lö nö sen Kí na fej -
let tebb ré szein, ahol a táp gyár tás megol -
dott. Ezek ben a rend sze rek ben elsôsor -
ban ex port ké pes, ma gas pia ci ér té kû fa -
jo kat ál lí ta nak elô. 

Ugyanak kor, elsôsor ban az el múlt
év ti zed re jellemzô gya kor lat ban, az in -
ten zív akvakultúrás ter me lés so rán nem
for dí tot tak kellô fi gyel met a ter me lés ál -
tal oko zott kör nye ze ti ár tal mak ra, va la -
mint az élelmiszerbiztonságra. A ma gas
ter me lé keny ség gyak ran a kör nye zet ki -
zsi ge re lé sé vel, túl zott ter he lé sé vel járt
együtt. A hal ter me lés so rán jellemzôen
nagy mennyi sé gû gyógy szert és ke mi ká -
liát hasz nál tak fel, te kin tet nél kül az élel -
mi sze rek ben vissza ma ra dó szer ma rad -
vá nyok ra. Nap jaink ban for dult a kor -
mány za ti po li ti ka fi gyel me a kör nye ze ti
ká rok csök ken té sé re, il let ve az ex port ké -
pes ter me lés ér de ké ben az élelmiszer-
biztonság kér dé sé nek is egy re na gyobb
fi gyel met szen tel nek.

Ha lá sza ti sza bá lyo zás 
és ha lá szat fej lesz té si po li ti ka

Nap jaink ban a kí nai ha lá sza ti po li ti -
ka kiemelt cél ja, hogy az akvakultúra
szek tor fejlôdése öko ló giai lag fenn tart -

ha tó pá lyán men jen vég be. A ha lá sza ti
sza bá lyo zás te rü le tén is egy re na gyobb
fi gyel met for dí ta nak a kör nye ze ti és
vízminôségi prob lé mák megol dá sá ra.
En nek meg fe lelôen in dí tot ta el Kí na a
sa ját bel ví zi ha lá szat fej lesz té si prog ram -
ját. A prog ra mot, az ég haj la ti és gaz da -
sá gi adott sá gok tól függôen, Kí na öt
nagy tér sé gé re ter jesz tet ték ki. A prog -
ram ke re té ben kiala kí tot ták a hal ter me -
lés minôségellenôrzési és ta nú sít ványi
rend sze rét. A prog ram nagy hang  súlyt
fek tet a kör nye zet és a víz mi nôség vé de -
le mé re. A kör nye zet vé de lem ér de ké ben,
a ha lá szat fej lesz té si tér sé gek ben ki dol -
goz ták az élôvi zek re ha bi li tá ciós prog -
ram ját, amely nek cél ja az élôvi zek to -
váb bi szennye zé sé nek meg szün te té se és
a ter mé sze tes vi zek ere de ti ál la po tá nak
visszaál lí tá sa. Ezen túl fon tos sze re pet
ka pott a szenny víz ki bo csá tás csök ken -
té sé re irá nyu ló gya kor lat kiala kí tá sa. Az
utób bi év ti ze dek ben a gyak ran erôltetett
üte mû fej lesz té sek so rán a ter mé sze tes
vi zek el szennyezôdtek. A ter mé sze tes
ta vak par ti zó ná ja a kö ré te le pülô hal -
gaz da sá gok miatt gya kor la ti lag el tûnt.
Az élôhely-re ha bi li tá ciós prog ra mok
ered mé nye kép pen szá mos, a ví zi
erôfor rá so kat ki zsi ge relô partmenti tó -
gaz da sá got és ket re ces hal far mot szûn-
tettek meg. Nagy fi gyel met ka pott az
élel mi szer biztonság prob lé ma kö re is,
or szág szer te minôségellenôrzési prog -
ra mo kat dol  goz tak ki, el kezd ték a
HACCP be ve ze té sét az élel mi szer-fel -
dol go zás ban.

A bel ví zi ha lá szat jövôjére vo nat -
ko zó el kép ze lé sek sze rint az ak va ku -
ltúra szek tort szi go rú ha tó sá gi felügye -
let mel lett, kor sze rû hul la dék gaz dál ko -
dá si irány el vek sza bá lyoz zák majd.
Nagy hang súlyt fek tet nek a kör nye zet -
tu da tos hal ter me lé si gya kor lat kiala kí -
tá sá ra. A kor mány za ti el kép ze lé sek
sze rint a be lát ha tó jövôben min den
édes ví zi hal ter me lé si te vé keny ség nek
kör nye zet ba rát mó don kell foly nia.

Az édes ví zi akvakultúra gyors
fejlôdése a ku ta tás sal szem ben is fo ko -
zott igé nye ket tá masz tott Kí ná ban. A
ha lá sza ti ku ta tá so kat aka dé miai szin -
ten koor di nál ják, a ku ta tá si felada to kat
öt nagy ál la mi ku ta tó in té zet lát ja el,
ezek mel lett mintegy kettôszáz ki sebb-
na gyobb re gio ná lis ku ta tó ál lo más mû -
kö dik. A következô ku ta tá si prio ri tá so -
kat fo gal maz ták meg: kör nye zet ba rát
tech no ló giák fej lesz té se; biz ton sá gos
gyógy sze rek és vegy sze rek ki dol go zá sa;

kor sze rû akvakultúra rend sze rek és
tech no ló giák fej lesz té se; ge ne ti ka és
génmegôrzés; va la mint a mar ke ting és
ke res ke de lem. 

Kí na nyi tott a ha lá sza ti együtt mû -
kö dé sek lé te sí té sé re más or szá gok kal.
Kü lö nö sen ér de kelt a fej lett tech no ló -
giák át vé te le és új hal fa jok be ve ze té se,
va la mint a ke res ke del mi együtt mû kö -
dé sek lé te sí té se te rü le tén. Ösz tön zi a
kül föl di be fek te té se ket, elsôsor ban a
kor sze rû tech no ló giák ra ala po zott ter -
me lé si rend sze rek lé te sí té se és az élel -
mi szer-fel dol go zó szek tor ba irá nyu ló
be ru há zá so kat. 

A kí nai akvakultúra az el múlt 20
év ben ha tal mas fejlôdésen ment ke -
resz tül. A köz pon ti terv uta sí tá sos gaz -
dál ko dást és ár sza bá lyo zást 1985-ben
meg szün tet ték, ezál tal a farm gaz da sá -
gok ér de kelt té vál tak a ter me lé sük nö -
ve lé sé ben. A ha lá sza ti po li ti ka el sôd -
leges cél ja a 80-as évek vé géig a vá ro -
sok élel mi szer rel va ló el lá tá sá nak
megol dá sa volt. A 90-es évek ben már a
ha lá sza ti ter mé kek választékbôvítése
ke rült a fi gye lem kö zép pont já ba, meg -
kezdôdött a ma ga sabb pia ci ér ték kel
bí ró fa jok be ve ze té se a kí nai ak va kul -
túrába, a ha lá sza ti szek tor jö ve del me -
zô ségének fo ko zá sa, a far me rek élet -
szín vo na lá nak eme lé se ér de ké ben. Eb -
ben az idôszak ban mind a ha lá sza ti
ter me lés be be vont te rü le tek nagy sá ga,
mind az át lag ho za mok nagy mér ték ben
emel ked tek. A ha lá sza ti ter me lés rob -
ba nás sze rû mennyi sé gi emel ke dé se
mel lett, egy re in kább mu tat koz tak a
minôségi vál to zá sok je lei is, fôképpen
a ha lá szat fej lesz té si prog ra mok nak és
a magántôke meg je le né sé nek kö szön -
hetôen. A ha gyo má nyos, elsôsor ban a
bel föl di piac ra ter melô tó gaz da sá gok
mel lett meg je len tek a fej lett, in ten zív
tech no ló giák, ame lyek már az ex port
pia cok igé nyeit is ké pe sek vol tak kielé -
gí te ni. A kí nai kor mány mezôgaz da sá -
gi po li ti ká já ban el kö te le zett az ága zat
iránt, kiemel ten tá mo gat ja az ak va kul -
túra fej lesz té sét. Az ága zat ban vég be -
ment fejlôdés egy jól át gon dolt, újab -
ban a kör nye ze ti erôfor rá sok vé del mét
is szem elôtt tar tó ha lá szat fej lesz té si
po li ti ka ered mé nye. 

A Tu do má nyos és Tech ni kai
Együtt mû kö dés ben az FFRC részérôl
Miao Weimin, Fang Xiuzhen, Chen
Jiazhang és Yuan Xinhua, a HAKI
részérôl Pekár Fe renc, Vá ra di Lász ló,
Békefi Eme se és Gál Dé nes vett részt. 



161

I
s mét új faj jal gya ra po dott a Du na
ma gyaror szá gi sza ka szá ról leírt
ponto-kaszpikus gébek lis tá ja 2004.

szep tem ber 16-án, ami kor a csupasz-
torkú géb két pél dá nyát gyûj töt tük a
szi get kö zi Cikolai-mellékágrendszer-
ben. A lelôhe lyen egy év vel késôbb,
2005 ôszén vég re haj tott fel mé rés-so ro -
zat nem iga zol ta is mé tel ten a faj je len -
lé tét, de egy to váb bi pél dányt ta lál tunk
Nagy bajcs ha tá rá ban, a Du na fôágá ban.
A csupasztorkú géb el ter jedt a Fe ke te-
ten ger észa ki, nyu ga ti és dél-nyu ga ti
part vi dé kén, va la mint az oda tor kol ló
fo lyók al só sza ka szain, az Azo vi-ten -
ger ben, to váb bá a Kaszpi-tó észa ki part -
vi dé kén. Ma gyaror szá gi elôke rü lé se
nem oko zott nagy meg le pe tést, mi vel a
szom szé dos Du na men ti or szá gok ban
már be szá mol tak elterjedésérôl az el -
múlt évek ben. Du nai ter jesz ke dé sé nek
elsô je lét Ju go szlá viá ban, az Al só-Du na
felsô sza ka szán ész lel ték elôször, Brza
Palanka (884 fkm) kö ze lé ben, a Vas ka -
pu II. duz zasz tó felvizén (HEGEDIAŠ és
tár sai 1991). Né hány év vel késôbb vi -
szont már több mint 1000 km-rel fel -
jebb, Bécs kö ze lé ben az oszt rák fo lyó -
sza kasz ról (1895–1905) je lez ték meg je -
le né sét (ZWEIMÜLLER és tár sai 2000),
bár a faj azo no sí tá sa elôször té ve sen
tör tént, és mint Neogobius syrman kö -
zöl ték (AHNELT és tár sai 2001). Ezt kö -
vetôen Po zsony fe lett a szlo vák fo lyó -

sza ka szon (KAUTMAN 2001) mu tat ták ki
elôfor du lá sát. A faj ter jesz ke dé se a Bal -
ti-ten ger vízgyûjtôjének tér sé gé ben is
meg fi gyeltô (DANILKIEWICZ 1996). 

A csupasztorkú géb jel lem zé se

Tes te meg nyúlt, mér sé kel ten ma gas,
hen ge res. A ki fej lett pél dá nyok stan dard
test hossza elér he ti a 11 cm-t. A fa rok -
nyél ma gas sá gá nak és hosszá nak ará nya
0,5–0,6. Fe je ke rek és hosszú kás, a ma -
gas sá gá nak és a szé les sé gé nek ará nya
1,0–1,25. Fel fe lé nézô sze mei nek át -
mérôje két szer na gyobb, mint a sze mek
kö zöt ti tá vol ság. Or ra töm pe, göm bö lyû.
Or rá nak hossza és a szem üreg át -
mérôjének ará nya 1,0–1,2. Al só áll kap -
csa nem áll elôre, száj szög le te a szem
elülsô har ma dá nak vo na lá ban he lyez ke -
dik el. Az úszó su ga rak szá ma a fe ke te-
ten ge ri po pu lá ció ban: D1VI, D2 I/15-18,

A I/12-15. A ta pa dó ko rong és a has
hosszá nak (a hasúszók kez de te és a vég -
bél nyí lás kö zöt ti tá vol ság) ará nya 0,9
vagy több. A ta pa dó ko rong elsô hár tyá -
já nak nin cse nek ol dal só le be nyei. Pik -
ke lyei nek szá ma a test hosszá ban:
60–70 (fe ke te-ten ge ri po pu lá ció). A fej -
tetô, a tar kó, a kopoltyúfedôk, a tor ka és
a mell úszók tö ve pik ke lyek nél kü li, csu -
pasz. Alap szí ne sár gás szür ke, vagy hal -
vány szür ke, ol da lain sö tét bar na fol tok,
ame lyek 8–12 elôre ré zsú to san lejtô sá -
vot al kot nak. Elsô hátúszóján 3–4 bar -
nás sza lag, a má so dik hátúszóján 2–4
sza lag sze rû bar nás pont sor hú zó dik.
A mell úszón és a fa rok úszón kes keny,
ha ránt irá nyú sö té tebb pont so rok. Fa -
rok  alatti úszó ja barnásszürke. Ta pa dó -
 ko rong ja pisz kos fe hér, a tö vé nél szür -
kés. Az ívá si idôszak ban a hí mek min tá -
za ta in ten zí veb bé, szí ne ze te sö té teb bé
vá lik (BÃNÃRESCU 1964, TEROFAL 1984,
MIL LER 1986, PINCHUK és tár sai 2003).
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A csupasztorkú géb, Neogobius
gymnotrachelus (Kessler, 1857)

meg je le né se a Du na ma gyaror szá gi
sza ka szán

Guti Gá bor

MTA ÖBKI Ma gyar Dunakutató Ál lo más, Göd

1. kép: Csupasztorkú géb a Szigetközbôl
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A csupasztorkú géb fel buk ka ná sa
Ma gyaror szá gon

A csupasztorkú géb 3 pél dá nyát
elekt ro mos ha lász gép pel vég zett fel -
mé ré sek ke re té ben gyûj töt tük. A ki fo -
gott egye dek kül le me meg fe lelt a faj
leírá sá nak, a törzs hosszú sá guk 80, 73
és 68 mm volt, az úszó su ga raik szá ma:
D1 VI, D2 I/16-17, A I/13-14.

Az elsô két pél dányt a Cikolai-
ágrendszerben, a Csá ká nyi-Duna egyik
ter mé sze tes jel le gû sza ka szán (Du na
1837-1836 fkm) ta lál tuk. A 200 m
hosszú, vi szony lag se kély, 50–100 cm
víz mély sé gû, lelôhely alj za ta ko ráb ban
ka vi csos volt, de a mellékágrendszer
1995 óta fenn tar tott mes ter sé ges víz -
pót lá sa mel lett, az adott me der sza ka -
szon fo lya ma tos, las sú víz áram lás ala -
kult ki, ami nek kö vet kez té ben az
1990-es évek má so dik fe létôl mér sé -
kel ten felisza po ló dott, és 10–15 m szé -
les össze függô hí nár ál lo mány ala kult
ki a part vo na la men tén. A Csá ká nyi-
Duná ban más fél év ti ze de éves gya ko -
ri ság gal vég zett hal bio ló giai fel mé ré -
sek alap ján a hal ál lo mány össze té te lé -
nek ala ku lá sát vi szony lag jól is mer jük.
A csupasztorkú gébet a következô fa -
jok tár sa sá gá ban gyûj töt tük 2004 szep -
tem be ré ben: Rutilus rutilus, Leuciscus
cephalus, Leuciscus idus, Alburnus al -
burnus, Abramis brama, Abramis
bjoerk na, Vimba vimba, Rhodeus
sericeus, Carassius auratus, Saba ne je -
wia balcanica, Esox lucius, Gas te ro -
steus aculeatus, Proterorhinus mar-
moratus, Neogobius kessleri, N. me la -
nostomus.

A csupasztorkú géb har ma dik pél -
dá nyá ra Du na fôágá ban, a Nagy baj csi-
mel lék ág al só tor ko la tá nál (1803.5
fkm) a partvédô kôszó rás kö vei kö zött
buk kan tunk, 2005. ok tó ber 27-én, ahol
al ka lom sze rûen vé gez tünk hal bio ló -
giai meg fi gye lé se ket az el múlt öt év -
ben. Ez a lelôhely szin tén áram ló vi zû,
de az elôbbitôl szá mos vo nat ko zás ban
el térô élôhe lyi sa já tos sá gok kal ren del -
ke zett: ál ta lá ban gyor sabb víz áram lás,
az alj zat kö ves-ka vi csos és gyö ke rezô

hí nár tól men tes. Az élôhe lyi kü lönb sé -
ge ket tük rö zi, hogy a csupasztorkú
gébet más, rész ben reofil hal fa jok kal
együtt gyûj töt tük: Lota lota,
Gymnocephalus baloni, Perca fluvi-
atilis, N. kessleri, N. melanostomus.

A csupasztorkú géb ma gyaror szá gi
meg je le né sét iga zo ló meg fi gye lé sek
áram ló vi zû, de élôhe lyi jel le gü ket te -
kint ve mégis el térô víztereken tör tén -
tek. Mind két lelôhe lyen meg ta lál ha tó
volt a Kessler-géb és a feketeszájú géb.
A faj kö zép- du nai el ter je dés re vo nat -
ko zóan ma még szór vá nyos is me re tek -
kel ren del ke zünk, ezért a to váb bi
elôfor du lá si ada tok ér té ke lé sé vel ha tá -
roz hat juk meg, hogy mi lyen tí pu sú
élôhe lyek hez kötôdik leg gyak rab ban a
tér sé günk ben. 

RACER GOBY NEOGOBIUS
GYMNOTRACHELUS 
(PALLAS, 1811) IN THE

HUNGARIAN SECTION OF THE
DANUBE

Summary

G. Guti

Two specimens of the Neogobius
gymnotrachelus were found in a
eupotamic side arm of the Danube
(rkm 1837–1836) in September 2004,
and another one in the main channel
(rkm 1803.5), along a riprap shore in
October 2005. It was the first detection
of this Ponto-Caspian spe cies in the
Hungarian section of the Danube. 
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Bǎnǎrescu, P. 1964. Fau na Republicii
Populare Romine, Pisces –
Osteichthyes, Vol. 13. Aca de -
mia Republicii Populare Ro -
mine, Bucuresti, pp. 959.

Danilkiewicz, Z. 1996. Babka l⁄ysa
(gol⁄ogl⁄ owa), Neogobius gym-
notrachelus (Kessler 1857)
(Perciformes, Gobiidae) –
nowy gatunek w ichtiofaunie
zlewiska Morza Bal⁄ tyckiego.
Komunikaty Rybackie, 96/2:
27–29.
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A
ma gyar hal fau ná nak szá mos
ponto-kaszpikus ele me van,
ame lyek a Du nán föl fe lé ha -

lad va ér kez tek meg a Kár pát-me den cé -
be (BĂNĂRESCU, 1992). A fo lya mat a
poszt gla ciá lis idôszak ban kezdôdött, de
a gébfélék re cens be ván dor lók. Elsô
kép vi selôjüket, a tar ka gébet (Pro te ror -
hinus marmoratus) a XIX. szá zad 70-es
évei ben, a mai Bu da pest tér sé gé ben
ész lel ték elôször a Kö zép-Du na vi dé -
kén (KRIESCH, 1873). So káig egye dü li
gébfajunkat – száz év múl tán – a fo lya -
mi géb (Neogobius fluviatilis) kö vet te,
amely nek el sza po ro dá sá ra 1970-ben fi -
gyel tek fel a Ba la ton ban (BÍ RÓ, 1972).

A Kessler-géb (Neogobius kessleri)
je len lé tét – ha lá szok és hor gá szok jel zé -
sei alap ján – már az 1990-es évek ele jé tôl
kezd ve fel té te lez ték a Du na Bu da pest  tôl
dél re esô sza ka szán (PIN TÉR, 2002), bi zo -
nyí tó pél dá nyai azon ban csak 1996-ban
ke rül tek kéz re (ERÔS & GUTI, 1997).
Ugyaneb ben az év ben ész lel ték Szlo vá -
kiá ban is (STRÁŇAI, 1997), Auszt riá ban
vi szont már 1994-ben ki mu tat ták (ZWEI -
MÜL LER és mtsai., 1996). A feketeszájú
gébet (Neogobius me la no s tomus) – 1997.
évi szer biai ész le lé sét kö vetôen (SIMO -
NOVIC� és mtsai., 1998) – szin tén elôbb ta -
lál ták meg a bé csi Du na-sza ka szon
(WIES NER és mtsai., 2000), mint Ma gyar -
or szá gon (GUTI és mtsai., 2003).

A csupasztorkú géb (Neogobius
gymnotrachelus) ter je dé sé re ugyan csak
Szer biá ban, a Du na Vas ka pu alat ti sza -
ka szán fi gyel tek föl (HEGEDIŠ és mtsai.,
1991), s né hány év el tel té vel már ezer
fo lyam ki lo mé ter rel föl jebb, Po zsony és
Bécs mel lett ész lel ték (KAUTMAN, 2000;
AHNELT et. al., 2001). Mi vel Ma gyaror -
szág az em lí tett szer biai és szlo vá kiai
lelôhe lyek kö zött fek szik, je len lé te a ha -
zai Du na-sza ka szon is va ló szí nû sít hetô
volt, ezért a fajt a ma gyar hal fau na fel té -
te le zett tag ja ként tar tot ták nyil ván
(HARKA & SAL LAI, 2004). Ha zai
észlelésérôl – egy szi get kö zi hely szí nen
– 2004 szeptemberébôl szár ma zik az
elsô in for má ció (GUTI GÁ BOR sze mé lyes
köz lé se). Sa ját gyûj té seink kel – 2005.
au gusz tu sa és ok tó be re kö zött – több
víz test ben is si ke rült iga zol nunk ma -
gyaror szá gi je len lé tét. Az elôke rült pél -
dá nyok je lentôs szá ma nem csu pán azt
bi zo nyít ja, hogy a csupasztorkú géb im -
már tény le ges tag ja a ma gyar hal fau ná -
nak, ha nem azt is, hogy je lentôs po pu lá -
ciói él nek a Du na ma gyar sza ka szán.

Anyag és mód szer

2005-ben át fo gó mun ka in dult vi -
zein ken a Víz Keretirányelv elôírá sai -
nak meg fe lelô vízminôsítési és biomoni -
torozási felada tok megala po zá sá ra, s

234 víz tes ten a hal ál lo mány fel mé ré se
is meg kezdôdött (HA LA SI-KO VÁCS és
mtsai., 2005). Az en nek kap csán, il let ve
a Nem ze ti Biodiverzitás-monitorozó
Rend szer ke re té ben foly ta tott min ta vé -
te lek so rán elôbb a Du na szi get kö zi
sza ka szán, majd a Du na ka nyar ban és
Bu da pest alatt olyan géb pél dányok ke -
rül tek elô, ame lyek ha bi tu sa min den
ed dig is mert ha zai gébfajétól el tért. A
MIL LER (1986), va la mint PINCHUK és
mun ka tár sai (2003) mun kái alap ján
vég zett tü ze tes vizs gá lat nyo mán e ha -
la kat a csupasztorkú géb (Neogobius
gymnotrachelus) kép vi selôiként azo no -
sí tot tuk. Az iden ti fi ká ció he lyes sé gét
két ro mán sza kértô, a fajt ere de ti
areájáról is merô TEODOR NALBANT és
VASILE ǪEL is meg erô sítette.

Az új faj lelôhe lyeit, az elôke rült
egye dek szá mát és a fo gás idôpont ját az

A csupasztorkú géb [Neogobius
gymnotrachelus (Kessler, 1857)]

elsô ész le lé sei 
a Du na ma gyar sza ka szán
Harka Ákos*, Ha la si-Ko vács Bé la, Sevcsik And rás, Tóth Ba lázs, Erôs Ti bor

*Ti sza fü red, Táncsics u. 1. 5350
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1. áb ra: A Neogobius gymnotrachelus
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1. táb lá zat tün te ti fel. A lelôhe lyek föld -
raj zi hely ze te – a táb lá zat ban meg adott
sor szá mok alap ján – az 1. áb ra tér  kép -
váz la ta se gít sé gé vel azo no sít ha tó.

Ered mé nyek

A to váb biak ban MIL LER (1986),
PINCHUK és mun ka tár sai (2003), va la -
mint HARKA és SAL LAI (2004) mun kái
alap ján, il let ve a gyûj té sek so rán szer -
zett ta pasz ta la taink ra tá masz kod va
adunk jel lem zést új hal fa junk ról.

A faj leírá sa

Kis ter me tû hal, mely nek meg nyúlt
tes te a fej- és törzs tá jé kon hengerded, a
fa rok ré szen ol dal ról la pí tott (2. áb ra).
Eny hén kú pos fe je tom pán le ke re kí tett
orr ban végzôdik. Az orr rö vid, hossza
leg föl jebb 1,2-szere a szemátmérônek.
Sze mei ma ga san, egy más hoz kö zel ül -
nek, a köz tük lévô tá vol ság az át mé rô -
jüknek kö rül be lül a har ma dát, leg föl -
jebb fe lét te szi ki (3. áb ra). Arány  lag
szé les aj kak kal ke re te zett, csúcs ba nyí -
ló vagy fé lig felsô ál lá sú szá já nak a
hát só szeg le te kis sé a szem alá nyú lik
(körölbelül a szemátmérô ne gye déig). 

Úszói jól fej let tek, az elsô hát -
úszóját 6 osz tat lan, a má so di kat 1 osz -
tat lan és 14–18 osz tott su gár me re ví ti.
Utób bi ban hát ra fe lé ha lad va a su ga rak
hossza nem csök ken lé nye ge sen.
Anális úszó já ban az elsô, osz tat lan su -
ga rat 12–16 osz tott su gár kö ve ti.
A hasúszók összeol va dá sá ból kiala kult
ta pa dó ko rong ja hosszú, hát só szé le
meg kö ze lí ti vagy eléri a vég bél nyí lást

(4. áb ra). A ta pa dó ko rong elülsô le me -
zé nek a szé le egyen le tes vo na lú, a szé -
lén nin cse nek kiug ró le be nyek. A mell-
és a fa rok úszó sze gé lye le ke re kí tett.

Tes tét ap ró pik ke lyek fe dik, szá -
muk a test ol dal hosszá ban 56–62, más
ada tok sze rint 54–75 (il let ve 51–77).
Ta pasz ta la taink sze rint ez utób bia kat
kell mérv adó nak te kin te nünk, ugyanis
a vizs gált ha zai pél dá nyok nál 55 és 71
kö zött vál to zott a pik kely szám. A
pikkelyzet rész ben a tar kó ra is rá ter jed,
de a sze mek mö gött egy szemát-
mérônyi sáv, va la mint a kopoltyúfedô
és a mell úszók tö ve pik kely te len.
Pikkelyektôl men tes to váb bá a ta pa dó -
ko rong elôtti to rok tá jék (4. áb ra), ami
a faj név alap jául szol gált (gymnosz =
csu pasz, trachelosz = nyak). A csu pasz
to rok azon ban ön ma gá ban nem ele-

gendô az azo no sí tás hoz, mert más faj -
nál is elôfor dul, sok kal lé nye ge sebb
bé lyeg a tar kó elülsô ré szé nek a pik -
kely te len sé ge.

A hal tes té nek szür ke vagy sár gás -
szür ke alap szí nét sö té tebb fol tok tar -
kít  ják, ame lyek cso por tok ba ren de -
zôdve (2. áb ra) vagy csí kok ká összeol -
vad va (5. és 6. áb ra), hát ra fe lé emel -
kedô harántsávokat al kot nak. Ez a fer -
de sá vo zott ság egyet len más, Fe ke te-
ten ger vi dé ki gébnél sem ta lál ha tó
meg, te hát a faj nak na gyon jó meg kü -
lön böz tetô bé lye ge. A fe jet ki sebb-na -
gyobb sö tét fol tok és vo nal kák min táz -
zák, me lyek kö zül 1–3 csík gyak ran
erôseb ben ki tû nik a sze mek alatt.
A mell úszót hal vány, a hát- és a fa rok -
úszót ha tá ro zot tabb sá vo zott ság dí szí ti,
a ta pa dó ko rong és az anális úszó gya -
kor la ti lag folt men tes. Ívá si idôszak ban
– más gébfajokhoz ha son lóan – a csu-
pasztorkú géb hím jei nek szí ne is sö tét -
re vál to zik.

Bio ló giá ja

Ere de ti leg a fél sós ten ger öb lök vi -
zé ben és az oda tor kol ló fo lyók al só
sza ka szain élt, az utób bi idôkben azon -
ban a fo lyók középsô sza ka szain is ter -
jed. Fe nék la kó faj, amely elônyben 

1. táb lá zat: A csupasztorkú géb (Neogobius gymnotrachelus) ész le lé si ada tai

Szám Víz test Te le pü lés Egyed szám Fo gás ide je

1 Mo so ni-Du na Feketeerdô (alatt) 2 2005. 08. 05.
2 Szigeti-Duna-ág Du na szi get (B-4 bu kó) 6 2005. 08. 06.
3 Bodaki-Duna-ág Kis bo dak (B-7 bu kó) 5 2005. 08. 06.
4 Ásványi-Duna-ág Ás vány rá ró (Z-12 zá rás) 8 2005. 08. 06.
5 Mo so ni-Du na Vé nek 3 2005. 08. 07.
6 Du na Nagy ma ros 1 2005. 10. 05.

7 Du na Vác 3 2005. 09. 15.
2 2005. 10. 03.

8 Du na Bu da pest 1 2005. 10. 06.
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2. áb ra: Az Ásványi-Duna-ágból fo gott csupasztorkú géb 
al ko hol ban kon zer vált pél dá nya 



ré sze sí ti a ho mo kos és isza pos me der -
ré sze ket. A szi get kö zi Du na-á gak ban is
ál ta lá ban a vissza for gó vi zû öb lök leni-
tikus habitatjaiban for dult elô na gyobb
szám ban, de elôke rült só de res me der -
sza ka szok ról is. Vác nál ki fe je zet ten
ka vi csos, né hol ho mok kal ele gyes, má -
sutt kö vek kel szórt alj za ton si ke rült
fog ni, a part tól kb. 5 mé ter tá vol ság ra,
mintegy 60 cm mély sé gû víz ben. 

Táp lá lé kát is elsôsor ban a me der fe -
né ken ke re si. Más kis ter me tû ra ga do -
zók hoz ha son lóan kü lön fé le fér ge ket,
ap róbb rá ko kat és pu ha tes tûe ket, ví zi
ro va ro kat és ro var lár vá kat, va la mint
hal lár vá kat és ap ró hal iva dé ko kat fo -
gyaszt. A Du na al só sza ka szán fôként
ki sebb rá kok kal (Ostracoda, Copepoda,
Am phi poda, Mysidacea), árvaszúnyog-
és tegzeslárvákkal, ap róbb pu ha tes tûek -
kel (Dreissena, Theodoxus) és a ro kon
gébfajok (pl. Neogobius fluvia tilis) iva -
dé kai val táp lál ko zik, és ha son ló táp lá -
lék összetételt ta lál tak a Visz tu la egyik
tá ro zó já ból gyûj tött gébek béltrak-
tusában is (GRABOWSKA & GRA BOWSKI,
2005).

Ivar érett sé gét ál ta lá ban 2 éves ko -
rá ban éri el. Ívá sa döntôen áp ri lis–má -
jus hó na pok ra esik, de au gusz tu sig is
el hú zód hat, így több ször is ív hat egy

adott ívá si idôszak ban (GRABOWSKA,
2005). A hí mek ilyen kor na gyobb
kagy ló hé jak, kö vek vagy gyö ke rek ta -
ka rá sá ban meg tisz tí ta nak a lágy üle -
déktôl egy tá nyér nyi he lyet, s eb be a
fé szek be rak ják le a nôstények az ik rát.
Az ik ra sze mek szá ma né hány száz tól

1–2 eze rig ter jed, át mérôjük ma xi má li -
san mintegy 2 mm. A meg ter mé ke nyí -
tést kö vetôen a hí mek ki ke lé sig ôrzik
az ik rát.

Rö vid éle tû faj, élet tar ta ma 4–5 év.
Nö ve ke dé si üte mét ala po san még nem
vizs gál ták. Egy Kons tan ca kör nyé ki
vizs gá lat sze rint (BORCEA, 1934) az
egy nya ras pél dá nyok au gusz tus vé gé re
25 mil li mé te res test hosszt ér tek el. Ma -
xi má lis mé re te a Fe ke te-ten ger vi dé -
kén 15 cm kö rül van, a Kasz pi-ten ger -
be ömlô fo lyók ban ki sebb. Az ál ta lunk
fo gott és le mért pél dá nyok stan dard
hossza 61 és 100, tel jes hossza 75 és
118 mm kö zött vál to zott. Ki csiny sé gé -
nél fog va gaz da sá gi je lentôsége nincs.

El ter je dé se

Ere de ti leg a Fe ke te-, az Azovi- és a
Kasz pi-ten ger kis só tar tal mú vagy fél -
sós la gú nái ban, va la mint az ide ömlô
fo lyók tor ko la ti ré szén volt ho nos. A fe -
ke te-ten ge ri vízgyûjtô na gyobb fo lyói
kö zül Uk raj ná ban a Dnye per ben, a Dé -
li-Bug ban és a Dnyesz ter ben, Ro má -
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3. áb ra: A fej felülnézetben (az orr rö vid, a sze mek kö zöt ti tá vol ság ki csi)

4. áb ra: A fej és a has alul né zet ben (a to rok csu pasz, a ta pa dó ko rong hát só szé le a
vég bél nyí lá sig ér) (Harka Ákos fel vé te lei)
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niá ban – a Du na mel lett – a Ialo mit̨á -
ban és az Arges̨ben, Bul gá riá ban a
Kam csija al só sza ka szán él. A Du ná ban
ko ráb ban csak a ro má niai Giurgiu vagy
a bul gá riai Rusze vá ro sá tól le fe lé for -
dult elô, az utób bi idôkben azon ban –
né hány ro kon gébfajhoz ha son lóan –
gyors ütem ben ter jed föl fe lé, a fo lyón
és az al só sza kasz mel lék fo lyóin
egyaránt. Né hány éve Len gyelor szág -
ban, a Bal ti-ten ger be ömlô Visz tu la
Uk raj ná ból érkezô mel lék fo lyó já ban, a
Nyu ga ti-Bug ban ész lel ték (DANIL KIE -
WICZ, 1998, cited PINCHUK és mtsai.,
2003), je len leg pe dig a Visz tu la közép-
sô és al só sza ka szán ter jed (GRA -
BOWSKA & GRABOWSKI, 2005).

Ér té ke lés

A csupasztorkú gébet (Neogobius
gymnotrachelus) elôbb ész lel tek
Auszt riá ban, mint Ma gyaror szá gon, és
tény, hogy ez a lelôhely ak kor mintegy
ezer fo lyam ki lo mé ter rel föl jebb esett
az ezt megelôzôen is mert legfelsô du -
nai le lô helytôl. Kér dés azon ban, hogy
en nek alap ján be te le pí tett po pu lá ció -
nak kell-e te kin te nünk a Po zsony–Bécs
kör nyé ki ál lo mányt, mi ként azt
PINCHUK és mun ka tár sai (2003) te szik,
vagy egy fo lya ma tos ter jesz ke dés ered -
mé nyé nek, aho gyan COPP és mun ka tár -

sai (2005) jel zik.
Ilyen kis mé re tû ha lak ese té ben,

ame lyek se a ha lá szat nak, se a hor gá -
szat nak nem cél pont jai, az ész le lé sek
idôbeli sor rend je csak nagy vo na lak -
ban tük rö zi a ter je dést, ugyanis az el -
fog lalt te rü le te ken nyil ván va lóan ott
ke rül nek elôbb kéz re bi zo nyí tó pél dá -
nyok, ahol in ten zí vebb a ku ta tás, il let -
ve ahol na gyobb az ál lo mány sû rû ség.
A melegkedvelô és vi szony lag gyen -
gén úszó gébeknek rend sze rint olyan
he lye ken ala kul nak ki né pes po pu lá -
ciói, ahol a hômér sék let ma ga sabb, az
áram lás pe dig eny hébb, mint a kör -
nyezô víz tes tek ben. E lelôhe lyek
hôfor rá sok hoz is kap cso lód hat nak,
több nyi re azon ban könnyen fel me le -
gedô víz tá ro zók ban, duz zasz tott fo lyó -
sza ka szo kon vagy se kély ta vak ban ta -
lál ha tók.

A Proterorhinus marmoratus elsô
pél dá nyát pél dául nem köz vet le nül a
Du ná ból fog ták Bu da pest nél, ha nem
egy hôfor rás ár ká ból, s a Ba la ton nál is
a keszt he lyi hévízbôl ke rült elô. Leg -
na gyobb po pu lá ciói a késôbbiek so rán
is az erôsen felmelegedô Ti sza-tó ban,
il let ve a Kö rös duz zasz tott sza ka szán
ala kul tak ki (HARKA, 1990), ahol a fel -
szí ni vízhômér sék let lé nye ge sen ma ga -
sabb, mint a tur bu lens fo lyó víz ben. 

A Neogobius fluviatilis tö me ges el -

sza po ro dá sá ra is a Du ná nál lé nye ge sen
me le gebb vi zû Ba la ton ban fi gyel tek föl,
s az oda ve zetô út vo nal ról – a Du na dél-
 ma gyaror szá gi sza ka szá ról csak 1984-
ben ke rült elô (PIN TÉR, 2002). Ar ra is ér -
de mes rá mu tat ni, hogy 2001-ben Pár -
kány (Stúrovo) tûnt legfelsô lelôhe lyé -
nek a Du nán (HOLČÍK és mtsai., 2003),
ám a gyöngyösi Mát ra Mú zeum ha lai -
nak 2004. évi re ví zió ja so rán ki de rí tet -
tük, hogy a faj már 1999-ben lé nye ge sen
föl jebb ha tolt en nél, ugyanis Gyôrben
gyûj töt ték (AMB RUS AND RÁS, JU HÁSZ
PÉ TER és KO VÁCS TI BOR gyûj té se). To -
váb bá, hogy kez det ben a Ti sza-ta vi ál lo -
má nya is el szi ge telt nek tûnt (HARKA,
1993), de amint a fo lyó al só sza ka szán
ke res ni kezd ték a fajt, azon nal elôke rült
(GUELMINO, 1994).

A Neogobius kessleri pio nír pél dá -
nyait ugyan csak duz zasz tott és me le -
gebb víz sza ka szo kon ész lel ték, elôbb a
Vas ka pu kör nyé ki Djerdap tá ro zó ban,
majd 1994-ben kö zel ezer fo lyam ki lo -
mé ter rel föl jebb, a duz zasz tott bé csi
Du na-sza ka szon. A nagy tá vol ság és a
közbülsô ész le lé sek hiá nya miatt kez -
det ben ez utób bi ál lo mány is izo lált nak
tûnt (ZWEIMÜLLER és mtsai., 1966;
AHNELT et. al., 1998), ám ha ma ro san
ki de rült, hogy a faj a fo lyam tel jes ma -
gyaror szá gi sza ka szán tö me ge sen je len
van (GUTI, 2000). 

Ha son ló a hely zet a Neogobius
melanostomus ese té ben is, ame lyet a
bé csi és Bécs fö löt ti duz zasz tott ví zen
elôbb ész lel tek, mint a se be sebb fo lyá -
sú al sóbb sza ka szo kon, de 2004-ben
olyan tö meg ben je lent ke zett a ma gyar
Du ná ban, hogy már a hor gá szok nak is
bosszú sá got oko zott. Ilyen nagy mér té -
kû és ki ter jedt gra dá ció ne he zen kép -
zel hetô el a faj több év vel ko ráb bi je -
len lé te nél kül. 

Mindezek alap ján a be te le pí té sen
ala pu ló, „nagy ug rá sok kal” tör ténô ter -
je dés sel szem ben a BÍ RÓ (1972),
HARKA (1993) és GUTI (2000) ál tal is
fel té te le zett foly to nos, meg sza kí tá sok
nél kü li tér nye rés tû nik va ló szí nûbb -
nek, még ak kor is, ha az ész le lé si
idôpon tok lát szó lag el lent mon da nak
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5. áb ra: Egy Vác nál fo gott, mély hû tés sel tar tó sí tott pél dány (Tóth Ba lázs fel vé te le)
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en nek. A rend sze res vizs gá la tok hiá nya
mel lett a gyor sabb sza ka szo kon mu tat -
ko zó vi szony lag kis egyed sû rû ség
okoz hat ja, hogy a ta vak, víz tá ro zók és
duz zasz tott fo lyó sza ka szok alatt rend -
sze rint csak késôbb si ke rül ki mu tat ni a
ter jedô fa jo kat. Fi gye lem be kell azon -
ban ven ni, hogy a kis mé re tû és rej tett
élet mó dú fa jok több nyi re csak ak kor
hív ják fel ma guk ra a fi gyel met, ha már
tö me ge sen je lent kez nek.

A föl me le ge dés egyéb ként a fo lyók
duz zasz tás ál tal köz vet le nül nem érin -
tett sza ka szain is ki mu tat ha tó. A Du na
évi átlaghômér sék le te Bu da pest nél 1,3
fok kal, a Ti száé Ti sza ke szi nél 1,1 fok -
kal nôtt az utób bi 50 év ben (HARKA és
mtsai., 2004), ami kb. két sze re se a glo -
bá lis felmelegedésbôl 100 év alatt adó -
dó lég kö ri hômér sék let-e mel ke dé sé -
nek. Ez min den kép pen köz re ját szik ab -
ban, hogy idôvel a nem duz zasz tott fo -
lyó sza ka szo kon is je lentôs egyed sû rû -
ség ala kul hat ki.

Hiá nyos ada taink miatt ma még nem
tu dunk ál lást fog lal ni ab ban a kér dés -
ben, hogy a csupasztorkú géb Bécs
környékérôl le fe lé vagy Szer biá ból föl -
fe lé ter jed ve ér ke zett-e Ma gyaror szág ra,
de a ro kon gébfajokkal kap cso la tos ta -
pasz ta la tok ar ra fi gyel mez tet nek, hogy
az utób bi le hetôség sem zár ha tó ki.

Je len leg még ar ra sem ad ha tunk ha -

tá ro zott vá laszt, hogy mi lyen a csu-
pasztorkú géb élôhely hasz ná la ta a Du -
na ha zai sza ka szán. Az ed di gi ta pasz ta -
la tok alap ján úgy tû nik, hogy e te kin -
tet ben – az ERÔS és mun ka tár sai (2005)
ál tal vizs gált négy ha zai gébfaj kö zül –
in kább a fo lya mi gébhez és a tar ka
gébhez ha son lít, ame lyek arány lag
egyen le te seb ben osz la nak meg a kü -
lön bözô élôhely tí pu sok kö zött, és – el -
len tét ben a feketeszájú és a Kessler-
gébbel – vi szony lag nagy szám ban ta -
lál ha tók a fo lyók las sú fo lyá sú, ho mo -
kos, ho mo kos-i sza pos alj za tú sza ka -
szain is. Ez zel össz hang ban áll, hogy
kí sérô hal fa jai kö zül a do moly kó
(Leuciscus cephalus), a küsz (Alburnus
alburnus), a bodorka (Rutilus rutilus),
a fo lya mi géb (Neogobius fluviatilis)
és a sü gér (Perca fluviatilis) mu tat na -
gyobb gya ko ri sá got, de a pon to sabb
vá lasz hoz még to váb bi ada tok ra van
szük ség.

Új hal fa junk kal kap cso lat ban szá -
mos nyi tott kér dés vár te hát még vá -
lasz ra, ezért fon tos nak tart juk, hogy a
ter je dé sé vel, kör nye ze ti igé nyei vel, a
más po pu lá ciók ra gya ko rolt ha tá sá val
kap cso la tos meg fi gye lé sek és ta pasz ta -
la tok ak kor is nyil vá nos sá got kap ja -
nak, ha csu pán rész ered mé nyek nek te -
kint hetôk.
THE FIRST DATA OF RACER

GOBY
[NEOGOBIUS 

GYMNOTRACHELUS
(KESSLER, 1857)]

IN THE HUNGARIAN STRETCH
OF RIVER DANUBE

Ákos Harka, Bé la Ha la si-Ko vács,
And rás Sevcsik, Ba lázs Tóth, 

Ti bor Erôs 

Summary

The spreading of the racer goby
was observed in Serbia in 1991, fur-
thermore the spe cies was found in the
waters of Slovakia and Austria in
1999. The Hungarian waterbodies
extend between the mentioned locali-
ties, so occurrence of the spe cies had
been expected also from the Hun -
garian waters. The first information
about catching of the spe cies dated
from 2004. In 2005, our examinations
prove the presence of racer goby in
several sampling sites of the Hun -
garian stretch of River Danube. The
greater number of the caught speci-
mens reveals that the spe cies not only
a new member of the Hungarian fish-
fauna, but there are already remark-
able populations live in the Hungarian
stretch of River Danube.
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Šumer, S., Vila-Gispert, A.,
Wiesner, C., 2005. To be, or not
to be, a non-native freshwater
fish? J. Appl. Ichthyol. 21:
242–262.

Erôs T., Guti G., 1997. Kessler-géb
(Neogobius kessleri Günther,
1861) a Du na ma gyaror szá gi
sza ka szán – új hal faj elôfor du -
lá sá nak iga zo lá sa. Ha lá szat 90:
2, 83–84.

Erôs T., Sevcsik A., Tóth B., 2005.
Abundance and night-time
habitat use patterns of Ponto-
Caspian gobiid spe cies (Pisces,
Gobiidae) in the littoral zone of
the River Danube, Hungary. J.
Appl. Ichthyol. 21: 350–357. 

Grabowska, J., 2005. Reproductive
biology of racer goby Neogobius
gymnotrachelus in the Wloc -
lawski Reservoir (Vistula Ri ver,
Poland). J. Appl. Ichthyol. 21:
296–299. 

Grabowska, J., Grabowski, M., 2005.
Diel-feeding activity in early
summer of racer goby Neo go -
bius gymnotrachelus (Go bii -

dae): a new invader in the Baltic
Basin. J. Appl. Ichthyol. 21:
282–286. 

Guti G., 2000. A ponto-kaszpikus
gébfélék (Gobiidae) ter je dé se a
Kö zép-Du na tér sé gé ben. Hid ro -
ló giai Köz löny 80: 303–305.

Guti G., Erôs T., Szalóky Z., Tóth B.,
2003. A kerekfejû géb, a Neo -
gobius melanostomus (Pallas,
1811) meg je le né se a Du na ma -
gyaror szá gi sza ka szán. Ha lá -
szat 96: 116–119.

Ha la si-Ko vács B., Harka Á., Dieperink
Ch., Erôs T., Ju hász P., Kiss B.,
Mül ler Z., Nieuwenhuis R., 2005.
ECOSURV-FISH; a Víz ke ret
Irány elv sze rin ti biomonitorozást
megala po zó hal ál lo mány-ku ta tás
Ma gyaror szá gon – rész ered mé -
nyek. XXIX. Ha lá sza ti Tu do má -
nyos Ta nács ko zás, Szar vas, p. 43.

Harka Á., 1990. Zusätzliche Ver breit -
ungs gebiete der Marmorierten
Grundel (Proterorhinus mar -
mo ratus Pallas) in Mittel -
europa. Österreichs Fischerei
43: 262–265.

Harka Á., 1993. A fo lya mi géb (Neo -
gobius fluviatilis) ter jesz ke dé -
se. Ha lá szat 86: 180–181.

Harka Á., Sal lai Z., 2004. Ma gyaror -
szág hal fau ná ja. Nimfea Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let, Szar -
vas, 269 p.

Harka Á., Sal lai Z., Wilhelm S., 2004.
Modificari intervenite in ihtio-
fauna bazinului Tisei. Studia
Univ. Vasile Goldis, Seria St.
Vietii, Vol. 14: 43–47.
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