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J U B I L E U M I
É V F O LYA M

Fe hér tó Szegedtôl É-ra ta lál ha tó, mely év szá za dok alatt ala kult
ki, mint a Dél al föld ter mé sze tes vízgyûjtô me den cé je. A te rü -
let je lentôs nagy sá gú vad víz tá ro lá sá ra volt al kal mas; nyá ron
rész ben vagy egész ben ki szá radt. A bel víz zel év ti ze dek alatt
össze mo sott, össze hor dott ás vá nyi anya gok olymértékben
„szennyez ték” a me den cét, hogy nyá ri idôszak ban a vízbôl
kiemelkedô he lyek a vissza ma ra dó sók ha tá sá ra ki fe hé red tek.
In nen a név: Fe hér tó.

Sze ged vá ros Ön kor mány za ta Pálfy Jó zsef pol gár mes ter
he lyet tes elôter jesz té se alap ján az 1930. ok tó ber 27-i köz gyû -
lé sen dön tött a te rü let mezôgaz da sá gi hasz no sí tá sá ról, tó gaz -
da ság építésérôl. A ter vek meg va ló sí tá sa 1931. és 1960. kö -
zött meg tör tént, majd 1979-ben egy sze rû gaz da sá gi tár su lás
ke re té ben a Fe hér tói ta vak hoz kap cso ló dóan – a Gyevi fertô
te rü le tén – foly ta tó dott a tó rend szer bôvítése. Az 1982. évi
be fe je zést kö vetôen a Sze ge di Hal gaz da ság 2100 hek tá ros
ha las tó rend szer ré fejlôdött, amely egyút tal pó tol ha tat lan bel -
víz vé del mi funk ciót is el lát.

A ti pi kus al föl di kör töl té ses ha las ta vak ban pon tyot, fe hér
bu sát, amurt, szürkeharcsát, csu kát, süllôt és com pót ter mel -
nek a HACCP Élelmiszerbiztonsági rend szer alap ján, szi go rúan
el lenôrzött tech no ló gia sze rint. A tár sa ság több év ti ze des ku -
ta tó mun ká ja ered mé nye ként a he lyi adott sá gok hoz jól al kal -
maz ko dó, ge ne ti kai lag el lenál ló, zsír sze gény és ki vá ló ízû, ál la mi -

lag elis mert ön ál ló táj faj tát te nyész tett ki: a Sze ge di Tük rös
Pon tyot.

Az or szág leg na gyobb ma gán tu laj do nú hal gaz da sá gá ban
tu da to san meg va ló sí tott tech ni kai, tech no ló giai fej lesz té sek -
nek kö szön hetô, hogy vevôiknek igény sze rint fo lya ma tos el lá -
tást tud nak biz to sí ta ni a kü lön bözô fa jú-, ko rosz tá lyú- és fel dol -
go zott sá gú ha lak ból. Az ér té ke sí tett hal mintegy 30–40%-a
év ti ze dek óta az EU tá vo lab bi és szom szé dos or szá gai ba ta lál
gaz dá ra, a töb bit vissza térô ha zai hor gász egye sü le tek nek, ke -
res ke del mi- és ven dég lá tó egy sé gek nek, va la mint társ gaz da sá -
gok nak ér té ke sí tik. Sa ját üz le tük ben friss élôhal lal és kí ván ság
sze rint fel dol go zott (tisz tí tott, fi lé zett stb.) hal lal is áll nak a fo -
gyasz tók ren del ke zé sé re.

A SZEGEDFISH KFT. az or szág hal el lá tá sá ban be töl tött sze -
re pe mel lett fon tos felada tá nak tart ja e vi zes élôhely ideá lis
fenn tar tá sát az ered mé nyes ter mé szet vé de lem, víz- és vad -
gaz dál ko dás ér de ké ben. A tó rend szer a Pusz ta sze ri Táj vé del -
mi Kör zet ré sze ként a NATURA 2000 ha tá lya alá tar to zik;
ezen be lül a Fe hér tói ta vak egy ré szé re a vi zes élôhe lye ket sza -
bá lyo zó Ramsari Szerzôdés elôírá sai is vo nat koz nak. 

A ha las ta va kat bel- és kül föl di „ter mé szet ba rá tok”, hi va tá sos
és amatôr or ni to ló gu sok, va la mint ter mé szet fo tó sok ku ta tás és
meg fi gye lés cél já ból rend sze re sen fel ke re sik, akik a Hal gaz da -
ság ban min den kor szí ve sen lá tott ven dé gek. Sztanó János

A Szegedi  Fehértó A Szegedi  Fehértó 
halgazdaságahalgazdasága



HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek

• Vállalkozási tevékenység szervezése, a termelés, a bel- és külkereskedelem területén.
Közremûködés a termékek export értékesítésében.

•  A termeléshez szükséges eszközök és anyagok hazai és külföldi beszerzése.

•  Szaktanácsadás a tagoknak, halászati, gazdálkodási, környezetvédelmi, állat egész-
ség ügyi, szervezeti, pénzügyi és jogi kérdésekben.

• Természetes  vizeink  halállományával  kapcsolatos  környezet-  és  természetvédelmi 
kérdések vizsgálata, az állománypótlás hatásainak elemzése.

Biológiai alapok

• A Szövetség Dinnyési Ivadéknevelô Tógazdasága saját tenyésztésû, genetikailag 
ellenôrzött tükrös és pikkelyes ponty, valamint növényevô halfajok és ragadozó halak 
ivadék korosztályait ajánlja tógazdaságok, horgászvizek és természetes vizek népe-
sítéséhez. Az ivadék felneveléséhez technológiát biztosít.

A Szövetség tagja lehet

• Minden halászati tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, valamint ezek 
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetei.

Címünk: HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS TERMÉKTANÁCSA
1126 Budapest, Vöröskô u. 4/b
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2007. augusztus 14–17.
Norvégia, Trondheim
AQUA NOR 2007
15. alkalommal megrendezésre
kerülô nemzetközi akvakultúra
szakkiállítás.
Információ:
Honlap: www.nor-fishing.no

2007. szeptember 9–13.
Horvátország, Dubrovnik
12th EUROPEAN CONGRESS
OF ICHTHYOLOGY
12. Európai Ichthyológus Kong-
resszus
Információ:
E-mail: ecixii@biol.pmf.hr

2007. szeptember 11–15.
Csehország, Ceske Budajovice
FISH STOCK ASSESSMENT
FOR LAKES
AND RESERVOIRS:

Towards the true picture
of fish stocks
Nemzetközi tudományos konfe-
rencia. Jelentkezés részvételre:
2007. július 1-ig.
Információ: Dr. E. Hohausova.
E-mail: fsamlr07@centrum.cz.
Honlap:
http://fsamlr2007.cz.web.org.

2007. szeptember 14–15.
Debrecen
II. MAGYAR HALTANI
KONFERENCIA
A jelentkezés és a 20–30 soros
elôadás-kivonat beküldési határ-
ideje: 2007. július 15.
Információ:
Magyar Haltani Társaság,
e-mail: mhtt@freemail.hu

2007. szeptember 17–23.
Olaszország, Grado
13th INTERNATIONAL CON-
FERENCE ON FISH AND
SHELLFISH PATHOLOGY
Információ:
H o n l a p :

www.eafp.org/conferences/13th
EAFP
Conference 1st announcment.pdf

2007. október 17–19.
Dánia, Aalborg
DANFISH INTERNATIONAL
Nemzetközi halászati szakkiál-
lítás
Információ:
Aalborg Congress&Culture
Center, Europa Plads 4, P.O.Box
149, DK-9100, Aalborg, Dánia.
Tel.: +45 9935 5555

2007. október 24–27.
Törökország, Isztambul
AQUACULTURE EUROPE
& FUTURE FISH EURASIA 2007
Az Európai Akvakultúra Társaság
(EAS) szakmai konferenciája és
az ahhoz kapcsolódó szakkiállítás
és járulékos rendezvények.
Információ:
A részletes program, a jelentke-
zési feltételek és elôadás bejelen-
tésének módja a következô honla-
pon található meg:
h t tp : / /easonl ine .org/agen-
d a / e n / A q u a E u r o
2007/Aqua2007.asp

2008. február 10–12.
Németország, Bréma
11. FISH INTERNATIONAL
Hagyományos halászati termék
és halfeldolgozási szakkiállítás,
szakmai konferenciákkal.
Információ: Sabine Wedell, projekt
manager, Messe- und Ausstell-
ungsgesellschaft Hansa GmBH,
Theodor Heuss Allee 21–23. 28215

Bremen, Németország.

Tel.: + 49 421 3505 264,
E-mail: wedell@mgh-bremen.de.
Honlap:
www.fishinternational.de

2008. május 20–23.
Törökország, Antalya
INTERACTIONS BETWEEN
SOCIO-ECONOMIC AND
ECOLOGICAL OBJECTIVES
OF INLAND FISHERIES AND
AQUACULTURE
A FAO Európai Belvízi Halászati
Bizottságának (EIFAC) tudomá-
nyos konferenciája. Angol és fran-
cia nyelven, részvételi díj nélkül.
Elôadás vagy poszter címének be-
jelentése 2007. szeptember 30-ig,
majd 150 szónál nem hosszabb ki-
vonat beküldése 2007. november
30-ig a következô e-mail címre:
Raymon.vanAnrooy@fao.org
Információ: Dr. Raymon van
Anroy (FAO, Róma) a fenti e-mail
címen, illetve tel.: +90 533-7055074,
telefax: +90 3312-4961436.

2008. június 16-21.
Olaszország, Velence
INTERNATIONALCONFEREN-
CE ON RIVER RESTORATION
Nemzetközi konferencia a folyók
rehabilitálásáról.
Információ: Francesco Pra Levis,
Centro Italiano per la Riqualifica-
zione Fluviale. Viale
Garibaldi 44/A, 30173 Mestre,
Olaszország. Tel.: +39 041615410,
telefax: +39 041615410.
E-mail: ecrr@cirf.org.
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PIN TÉR KÁ ROLY

Hor gá sza ti alap is me re tek
(javított és bôvített kiadás)

127 ol dal • Ára: 525 Ft

A hor gász vizs ga szak mai anya gát tar tal maz za, mely nek isme -
re te min den hor gász szá má ra nélkülöz hetetlen. 
Kön  nyû, mel lény zseb ben is el fé rô kiad vá nyunk mind azon hor -
gá szok nak ké szült, akik hob bi juk nak szak sze rûen sze ret né -
nek ál doz ni, megis mer ve  an nak tör vény ad ta ke re teit,  fogá -
sait, ki fe je zé seit.



Kü lön le ges lap szá mot tart ke zé ben az Ol va só: a Ha lá szat 100.
év fo lya má nak 1. szá mát! 

Ami kor a XIX. szá zad vé gén Landgraf Já nos or szá gos halá -
sza ti felügyelô prog ram adó Be kö szöntôjével út já ra in dult a
Termé szet cí mû fo lyó irat mel lék lap ja, va ló szí nû leg az ala pí tók
sem re mél ték, hogy egy szer, majd 108 év el tel té vel ilyen ju bi leu -
mot kö szönt het nek a lap ol va sói, szerzôi és tech ni kai mun ka tár -
sai. 108 év alatt 100 év fo lyam – nem rossz arány: azt je len ti,
hogy a lap fo lya ma tos meg je le né sét csak egé szen rö vid kény -
szer szü ne tek sza kí tot ták meg. Pe dig hát, mi min de nen men tek
át ez alatt a ha lá szok és a nem-ha lá szok egy mást kö vetô nem -
ze dé kei. Az 1. év fo lyam még az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chiá ban
lá tott nap vi lá got, a 100. a Ma gyar Köz tár sa ság ban, amely egy
még na gyobb in teg rá ció, az Eu ró pai Unió tel jes jo gú tag ja.
Az idôköz ben le ját szó dott világ égésekrôl, az or szág ha tá rok
zsugo ro dá sá ról, a rend szer vál to zá sok ról nem il do mos egy
halá sza ti szak lap ha sáb jain el mél ked ni, annyi azon ban tény,
hogy a Ha lá szat ban meg je lent cik kek, hí rek, de még a hir de té -
sek is egy sa já tos ve tü le tét mu tat ták tör té nel münk nek.  

A fôfo lyam, per sze nem ez volt, ha nem a halas szak ma éle te, fejlôdése, an nak min den si ke re és – vall -
juk be – tévedése. A lap szak ma tör té ne ti szem pont ból a leg jobb pil la nat ban in dult. Ak kor, – Landgraf
Já nos sza vai val – „amidôn a ha lá szat meg szûnt csu pán csak hal fo gás len ni, ha nem oly rend sze res ter -
me lés sé vált, amely nek ki ter jedt me ze jén ter mé szet raj zi, jo gi, tech ni kai és köz igaz ga tá si is me re tek ta lál -
koz nak: a tár gyat érintô kér dé sek egész so ra vár megol dás ra, szo rul is mer te tés re és meg vi ta tás ra.” 

A lap in du lá sa kor a ma gyar ha lá szat tör té ne té nek ta lán legin kább vál sá gos idôsza kát él te. A fo lyó -
sza bá lyo zá sok kö vet kez té ben mezôgaz da sá gi kul tú rák fog lal ták el azo kat a te rü le te ket, ame lyek ko ráb -
ban halbölcsôként on tot ták a hal iva dék mi riád jait, gaz dag gá té ve fo lyóin kat, tisz tes meg él he tést biz to -
sít va a halászságnak, friss hal lal, ér té kes fe hér jé vel lát va el az or szág la kos sá gát. Eb ben a hely zet ben
egy részt szi go rú sza bá lyok kö zé kel lett szo rí ta ni a ter mé sze tes vi zek még meg ma radt haltermô ké pes sé -
gé nek hasz no sí tá sát, más részt a kiesô hal mennyi ség pót lá sá ra egy „új ha lá sza tot” is meg kel lett te rem -
te ni, amely a ha lak te nyész té sén és mes ter sé ges kör nye zet ben tör ténô ne ve lé sén alap szik. A tör té net – fel -

len dü lé sek kel és visszaesé sek kel – a mai na pig tart. 2007-ben
kezdôdik an nak az am bi ció zus prog ram nak a vég re haj tá sa,
amely hez az Eu ró pai Unió kö zös kasszá ja és a ma gyar költ ség -
ve tés min den ed di git meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást nyújt.
A 2007–2013-as idôszak ra szó ló Nem ze ti Ha lá sza ti Stra té giai
Terv legfôbb cél ja a ma gyar la kos ság hal fo gyasz tá sá nak nö ve -
lé se oly mó don, hogy a nö vek mény le hetô leg na gyobb há nya da
szár maz zon ha zai termelésbôl, ter mé sze ti adott sá gaink és sza k -
is me re tünk mind tel je sebb ki hasz ná lá sá ból. Mindeköz ben be
kell töl te ni a ha lá szat ra há ru ló ter mé szet vé del mi sze re pet, és
hát te ret kell szol gál tat ni a le hetô leg szé le sebb hor gász kö zön ség
szabad idôs te vé keny sé gé hez.

Ho gyan töl töt te be felada tát a Ha lá szat 99 év fo lya mon át,
ho gyan felelt a min den ko ri ki hí vá sok ra? Er re ke res sük a vá -
laszt eb ben az év ben a ha lá sza ti szak saj tó tör té ne tét be mu ta tó
cikk so ro za tunk ban, amely re mé nyeink sze rint tar tal mas szó ra -
ko zást nyújt majd azok nak az ol va sók nak is, akik nek nem ada -
tott meg, hogy a Ha lá szat egy-egy ré gi kö te tét leemel jék az ott -
ho ni köny ves polc ról. Ta lán azokhoz hasonlóan ér té kes ol vas -
mány lesz a 100. év fo lyam is, amely nek 1. szá mát ne ves ál lan dó
szerzôink tisz tel ték meg ün ne pi írá suk kal.

Dr. Pin tér Ká roly
fôszer kesztô
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A 100. évfolyam elé



Akiegye zés kö vetôen Ma gyaror szág la kos -
sá ga egy sé ge sen tö re ke dett ar ra, hogy ön -
ál lóan, más nemzetektôl füg get le nül tud -

jon sa já tot al kot ni. A tu do mány, az ipar, a
mezôgaz da ság, a kul tú ra egy szó val az élet min -
den té ren iga zol ni akar ta, hogy az oszt rák irá nyí -
tás tól meg sza ba dul va ké pes ön ál ló lét re, sôt ké -
pes fel zár kóz ni, vagy akár Auszt ria fö lé ke re ked -
ni. Mi köz ben nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is
ki vé te les üte mû fejlôdésnek in dult a ma gyar gaz -
da ság, a ha lá szat – mely en nek elôtte sem tar to -
zott az érdeklôdésre szá mot tar tó ága za tok köz zé
– tel je sen ma gá ra ma radt. Sem kor mány za ti, sem
tár sa dal mi fi gye lem nem kö vet te egy re rom ló
hely ze tét. 

A víz sza bá lyo zá sok so rán a ha lá sza tot olyan
sé rü lé sek ér ték, ame lyek le he tet len né tet ték,
hogy lé pést tart son az ál ta lá nos fejlôdéssel,
annyi ra, hogy jó sze ri vel ha nyat lá sá nak megál lí -
tá sa is ki lá tás ta lan nak tûnt.

A vízimunkálatok so rán sem a ter ve zés nél,
sem a meg va ló sí tás ban nem vet ték fi gye lem be a
mû sza ki beavat ko zá sok élôvi lág ra gya ko rolt ne -
ga tív ha tá sait. Ki fe je zett kö zöny jel le mez te a tu -
do mányt, a gaz da sá gi éle tet, a min den ko ri kor -
mány és kü lö nö sen víz ügy szem lé le tét. Úgy tar -
tot ták, – már ahol ez, mint té ma egyál ta lán fel me -
rült – hogy a ha lá szat szem pont jai, csak hát rál tat -
ják Eu ró pa egyik leg na gyobb sza bá sú vízi mun ká -

la tait, holott ek kor már – igaz, még nem meg ha -
tá ro zó mó don – lé te zett a kör nye zet vé de lem esz -
mé je. 

Szo mo rú, de tény, hogy a sza bad ság harc le ve -
ré sét kö vetôen, az ab szo lu tiz mus ide jén, 1865-
ben, va ló já ban egy ide gen hely tar tó ta nács kért ja -
vas la tot a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Tár su lat -
tól, hogy „mily mó don le het ne meg szün tet ni azt a
saj ná la tos kö rül ményt, hogy a ha zánk ban haj dan
olyan bôséges hal te nyé szet annyi ra apa dás nak in -
dult, hogy a szük ség let e ne mét is ma már rész ben
más or szá gok ból be ho za tal lal fe de zi.” (RÉPÁSSY M.:
Édes ví zi hal gaz da sá gok. Bu da pest,1923.) 

Ne he zen ma gya ráz ha tó az az el lent mon dás,
ami a hal, mint táp lá lék irán ti igény és a ha lá szat,
mint ter melô te vé keny ség meg be csü lé se kö zött
kiala kult. En nek okai tör té nel münk ré geb bi
idôsza ká ban keresendôk. Eredôi azok ra az
idôkre nyúl nak vissza, ami kor vi zeink még olyan
gaz da gok vol tak, hogy a hal, mint a ter mé szet
aján dé ka ke rül az asz ta lok ra. Ez a hal gaz dag ság
okoz ta azt is, hogy ak ko ri ban nem kel lett törôdni
a hal ál lo mány vé del mé vel, ke ze lé sé vel. A fo lyók
ára dá sai, a rend sze re sen fel fris sülô ál ló vi zek
gaz dag el tar tó ké pes sé ge a ha lak szá má ra ked -
vezô ter mé sze tes élet fel té te le ket biz to sí tot tak.
Te hát a ha lá szat kü lö nö sebb sza bá lyo zá sá ra sem
volt szük ség. Ily mó don a hal or zás, az en ge dély
nél kü li ha lá szat sem tar to zott az üldözendô bû -

4

A ma gyar ha lá sza ti szak saj tó tör té ne te

I. rész:
A Ha lá szat szü le té sé nek elôzményei

Gönczy Já nos

A ha lá szat a ma gyar ság nak legalábbis ôsfoglalkozása. Büsz kék va gyunk szak mánk ra, ar -
ra, hogy foly ta tói va gyunk en nek a mes ter ség nek, ért jük és be szél jük ôsi nyel ve ze tét, is mer -
jük egy ko ri esz kö zeit, azok el ké szí té sé nek és hasz ná la tá nak mes ter fo gá sait, és sze ret nénk
hin ni, hogy még kö vet jük szel le mi sé gét is. Ez a szak ma meg be csü lést és elis me rést ví vott ki
a Ma gyar nak ha tá rain kon túl is.

Amit az elôdeink kul tú rá já ból si ke rült megôriznünk, az nem a szak ma gaz da sá gi ere jé nek,
tel je sítô ké pes sé gé nek kö szön hetô. An nál in kább an nak, hogy a ha lá szat min den kor ké pes
volt ki ne vel ni, és ma gá hoz köt ni olyan egyé ni sé ge ket, akik szen ve dé lyes el hi va tott ság gal
tet ték mun ká ju kat, dol goz tak bol do gu lá su kért, csa lád ju kért, az zal a hit tel, hogy amit tesz -
nek nem csak a nem zet gaz da ság ré sze, – ha még oly kis ré sze is – de nem ze ti kul tú ránk
egyik ere dez tetôje. Hit ték és tud ták azt, hogy csakis ma gas szin tû is me re tek bir to ká ban le -
het tisz tes sé ges mun kát vé gez ni, hogy a ha lá sza ti is me re tek tár há za vég te len, és min den
nem ze dék nek uj jat kell hoz zá ten nie. 

A ma gyar ság ôsi mes ter sé gé nek to vább örö kítôje az, aki ezt a szak mát mû ve li. Az al kot ni
aka rás ról szól ez a tör té nel mi vissza te kin tés, ôszin te tisz tel gés az aka rat, a tu dás, és az el -
kö te le zett ség elôtt.
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nös cse lek mé nyek kö zé. Csak azok a bir to ko sok
lép tek fel a hal tol va jok kal szem ben, akik nek va -
ló ban érez hetô kárt okoz tak. A szôlôlo pás – akár
egy fürt nyi is – na gyobb vét ség nek szá mí tott,
mint az ívó hal meg szi go nyo zá sa. 

Még ja vá ban tar tot tak a víz sza bá lyo zá si mun -
ká la tok, ami kor az or szág egyes te rü le tein már
csak ki fe je zet ten kö rül mé nyes úton le he tett hal -
hoz jut ni. Ek kor már felis mer ték, hogy a mû sza -
ki mun ká la tok nem csak hasz not hoz tak, – ár ví zi
biz ton sá got, szál lí tá si út vo na la kat, mû vel hetô
föld te rü le te ket, – ha nem ká ro kat is okoz tak, de
nem tud ták fel mér ni, hogy a ter mé szet ben oko -
zott sé rü lé sek mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár -
nak. Rö vi de sen be kö vet ke zett, hogy a nagy fo lyók
men tén élôk nem re mény ked tek már ab ban,
hogy a „el ku bi kolt” sza po ro dó he lyek ter mé sze -
tes úton új ra kiala kul nak. Az ál lo mány nö ve lé sé -
re is mert mód szer volt az iva dék te le pí tés, vi szont
nem volt tör vény, amely ezt kö te le zett ség ként
elôír hat ta. A hal ál lo mány vé del me ér de ké ben, a
me gyék tör vény ha tó sá gai 1876-ban kö zös ha lá -
sza ti sza bály za tot al kot tak, amely egye bek mel -
lett az ívá si idô alat ti ha lá sza tot til tot ta. De ezt 5
év múl va már csak Csong rád me gye tar tot ta be.
A töb bi me gye sa ját te rü le tén felol dot ta a ha lá -
sza ti kor lá to zá so kat. Az orv ha lá sza tot is el térôen
ítél ték meg. Volt olyan me gye, ame lyik egyál ta lán
nem ül döz te, ugyanis nem min den me gyé nek
volt ér de ke a kiala kult rend szer boly ga tá sa. A ha -
lá szat sú lya an nál ki sebb volt, mint hogy ba jai kü -
lö nö sebb gon dot okoz hat tak vol na a me gyék,
vagy vá ro sok tör vényôreinek.

Az 1872-ben kiadott ipar tör vény fel szá mol ta a
ha lász cé he ket, te hát még ez a nem ép pen ha la -
dó szel le mû, de ha gyo má nyai ré vén fe gyel mezô
és össze tar tó erô is meg szûnt. A szabadvízi
halászbérlôk rö vid idô alatt akar tak gaz da god ni,
így gon dol ko dá suk és te vé keny sé gük sem mi ben
sem kü lön bö zött az orv ha lá szo ké tól. Ôket ér de -
kel te ta lán a leg ke vés bé a ha lá szat jövôje. A ha lá -
szok szak mai be csü le te, a céhrendszerbôl át ho -
zott er kölcs és szak tu dás ke vés volt a ha tó sá gok
ál ta lá nos ér dek te len sé gé vel szem ben. Az a szer -
ve zet hiány zott, amely nél kül sem in téz ke dé se ket
hoz ni, sem a meglévô ren de le tek elôírá sait be tar -
tat ni – vé gül is tör vényt al kot ni – nem le he tett. 

Ez az ál la pot ki vált kép pen azok szá má ra volt
tart ha tat lan, akik az ak ko ri vi szo nyok „üze mi lép  -
té kei” sze rint kí ván tak gaz dál kod ni. Fel vi dé ken
igé nyes bir to kok hoz tatozó ta vak ban fôleg piszt -
ráng fé lé ket te nyész tet tek pia ci ér té ke sí tés re,
sport ra, iva dék te le pí té sek kel gaz da gí tot ták a tisz ta
vi zû pa ta kok, fo lyók hal ál lo má nyát. A gaz dák kö -
ze li pél dá kat lát tak a né met és cseh halte nyész tôk
szer ve zett sé gé ben, akik egye sü le tek be tö mö rül ve
a legújabb te nyész té si mód sze re ket és esz kö zö ket
al kal maz ták, és ki vá ló ered mé nye ket ér tek el pél -
dául a sza po rí tás ban és az iva dék ne ve lé sé ben.

Fel vi dék egyik leg ran go sabb pisztráng te -
nyész tô bir to ko sa gróf MIGAZZY VIL MOS felsôhá zi
tag volt. Ara nyos-Ma rót kör nyé ki csa lá di bir to -
kán, ha la dó szel le mû szak mai irá nyí tás mel lett, a
leg kor sze rûbb esz kö zö ket és te nyész té si mód sze -
re ket al kal maz ta. Mai szó hasz ná lat tal min ta gaz -
da sá got üze mel te tett. Széleskörû nem zet kö zi,
tár sa dal mi és szak mai kap cso la tok kal ren del ke -
zett még ten ge ren tú lon is.

Ha tá ro zott el kép ze lé sei vol tak a ha lá szat kö -
rü li ano má liák ren de zé sé re és ha za fiúi kö te les -
sé gé nek tar tot ta, hogy se gít se a tör vé nyes rend
meg te rem té sét a ha lá szat ban is. Po li ti kai és tár -
sa dal mi rang já nál fog va – a cél ér de ké ben – mód -
já ban állt be fo lyá sos szer ve ze te ket, pél dául a
Kár pát-egy le tet, és je les sze mé lyi sé ge ket a ha lá -
szat mel lé ál lí ta ni. Több felsôhá zi tagtársát, or -
szág gyû lé si kép vi selôt nyert meg az ügy nek, így
JÓ KAI MÓRT is, aki ek kor már a tár sa dal mi élet
egyik ve zetô szel le me volt. Bá ró KE MÉNY GÁ BOR
föld mû ve lés- ipar-és ke res ke del mi mi nisz ter ba -
rá ti kö ré hez tar to zott, így ma gánem ber ként is él -
vez het te bi zal mát. 

A mi nisz ter fel kér te Migazzyt, szer vez zen
olyan egy le tet, ame lyik össze fog ja a fel vi dék hal-
tenyésztô gaz da sá gait, és elôse gí ti a ha lá szat
ügyé nek feleme lé sét. Eh hez er köl csi és anya gi
tá mo ga tást is ki lá tás ba he lye zett.

Az egy let szer ve zé sé re az Aranyos-Marótra
le te le pe dett fia tal ügy véd DR. RUFFY PÁL ka pott
meg bí zást, aki ki vá ló szer vezônek bi zo nyult. Egy
éven be lül MIGAZZY bir to kán –Ró zsa he gyen – a
kör nyék haltenyésztôi és a ha lá szat ban érin tett
bir to ko sai, össze sen 65-en, tel jes egyetér tés ben
1880. no vem ber 6-án megala kí tot ták a Felsô-ma -
gyaror szá gi Ha lász egy le tet. El nö kük nek, egy -
han gúan MIGAZZY VIL MOST vá lasz tot ták. Alel nök,
a szin tén felsôhá zi tag ANDAHÁZY PÁL lett. A má so -
dik alel nö ki- és egy ben a tit ká ri tisz tet is, a szer -
vez ke dés ben ér de me ket szerzô Dr. RUFFY PÁL
kap ta.

A Ha lá sza ti La pok (1881–1888)

1881 – 1882 Szer kesz ti: KRIESCH JÁ NOS
1882 – 1885 Szer kesz ti: RUFFY PÁL
1885 – 1886 SZÜ NE TEL
1987 – 1888 Szer kesz ti: KRIESCH JÁ NOS

Kiadó: 1881 – 1885 Felsô-ma gyaror szá gi Ha lász  -
egy let 

Kiadó: 1887 – 1888 Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let

A Felsô-ma gyaror szá gi Ha lász egy let 1881.
már cius 30-án tar tot ta elsô vá laszt má nyi ülé sét.
Ek kor ha tá roz ták el, hogy Ha lá sza ti La pok cí men
magyarnyelvû (!) ha vi fo lyó ira tot ad nak ki, és
dön töt tek ar ról is, hogy a tag dí jak har mad ré szét
a kiadá sok ra for dít ják. 



A szer kesztôi teendôk el lá tá sát KRIESCH JÁ NOS
mû egye te mi ta nár vál lal ta, aki eb ben az év ben
lett a MTA le ve lezô tag ja. Kriesch Já nos 1859-ben
a bé csi egye te men szer zett ter mé szet rajz ta ná ri
ok le ve let, majd Ung vá ron ta ní tott. Ezt kö vezôen
a bu da pes ti mû egye te men az ál lat- és nö vény tan
és az áru is me ret ta ná ra lett. Sok tu do má nyos cik -
ket írt, ter mé szet rajz tan köny veit több ször kiad -
ták. Ha lá sza ti és mé hé sze ti tu do mány kör ben or -
szá go san is mert volt. Ne ve alatt je lent meg
1880–1888 kö zött a „Mé hé sze ti La pok” fo lyó irat
is. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia XXVIII.
Nagy gyû lé se ál tal Vi téz Jó zsef-é le ju ta lom mal ko -
szo rú zott pá lya mun ká ja: Ha laink és hal te nyész té -
sünk (Pest, 1868) a ha lá sza ti iro da lom egyik leg -
töb bet idé zett klasszi ku sa. 

A Ha lá sza ti La pok ala pí tá sa Kriesch ne vé hez
fûzôdik. Ô szer kesz tet te az elsô 1881-esévfolya mot
és az utol só 1887. és 1888. évi kiadá so kat. A hír la -
pot a II. év fo lyam 9. szá má tól 1882–1887-ig a ha -
lász egy let tit ká ra, DR. RUFFY PÁL gon doz ta, majd
1987-tôl a lap meg szû né séig is mét Kriesch Já nos.
A hír lap 1886-ban nem je lent meg, de az év fo lyam
sor szá ma fo lya ma to san kö vet te a kiadást. Te hát az
V. év fo lyam 1885-ben, a VI. év fo lyam 1887-ben, és
a VII. év fo lyam 1888-ban ke rült az ol va só hoz.

A Ha lá sza ti La pok elsô szá ma 1881. má jus hó
20-án je lent meg 8 ol da lon, ol da lan ként 2 ha sáb -
ra tör del ve, így össze sen 16 szá mo zott ha sáb bal.
1882-tôl már dup la ter je de lem ben 16 ol da lon, 32
szá mo zott ha sáb bal nyom ták.

Az új ság ti pog rá fiá ja egy sze rû, szin te pu ri tán,
mint a kor ha son ló kiad vá nyai. Könnyen ol vas ha -
tó. Elôfor dul nak hi bá san sze dett so rok, de ezek
nem okoz nak ér tel me zé si gon dot. A cím lap is a
le hetô legegy sze rûbb: nyom ta tott nagy be tûk kel a
fo lyó irat cí me, meg je le né si gya ko ri sá gá ra utal va,
hogy ha vi fo lyó irat. Alat ta az imp resszum. A ki -
adó, az év fo lyam ró mai szám mal, a lap szám és a
meg je le nés idôpont ja, va la mint a szer kesztô ne -
ve és a szer kesztôség cí me. 

Az I. év fo lyam 1. szám utol só lap ján cím-
nélküli be kez dés ben ol vas ha tó:

„A lap elôfi ze té si ára nem egy le ti ta gok szá -
má ra éven ként 1 frt 50 kr, e fo lyó év re 1 frt…
– ez a 2. szám ban már a hom lok ol dal ra ke -
rül – Az elôfi ze té si pén zek, és a lap szel le mi
ré szét érdeklô köz le mé nyek a lap szer kesz tô -
jéhez küldendôk.” 

Min den év fo lyam utol só szá má hoz kiadói bo -
rí tó lap tar to zott. En nek cím lap ja a lap cí mét, a
szer kesztô ne vét és – egyet len dí szítô elem ként –
szôlôin dás gra fi ká val ke re tez ve az év szá mot tar -
tal maz ta. Ol vas ha tó a lap meg je le né si he lye (Bu -
da pest, késôbb Arnyos-Marót), va la mint a tu laj -
do nos ne ve. A bo rí tó cím lap já nak belsô ol da lá ra
nyom ták az év fo lyam tar ta lom jegy zé két. Te kin -

tet tel ar ra, hogy egy la pon két szá mo zott ha sáb
van, a tar ta lom jegy zék is a ha sáb szá mo kat tün te -
ti fel. Min den év fo lyam új szá mo zás sal kezdôdik.
Ez a VI. és a VII. év fo lyam nál annyi ban vál to zott,
hogy az új sá got egy ha sáb bal nyom ták, és en nek
meg fe lelôen ala kult az ol dal szá mo zás is.

A lap kez det ben Bu da pes ten ké szült a Weisz -
mann test vé rek könyv nyom dá já ban. Hoz zá -
vetôleg A/4 for má tum ban ke rült az ol va sók hoz
vá gat la nul, haj to gat va. Jól le het nincs rá uta lás,
de az in du ló pél dány szám fel te hetôen meg ha lad -
ta a 300-at. Az I. év fo lyam 4. szám ban kö zölt el -
nö ki je len tés már ar ról szá mol be, hogy a HA LÁ -
SZA TI LA POK évi költségelôirány za ta 500 frt, és eh -
hez a kor mány évi 250 frt. „se gélyt” ad. 

A lap szer ke ze te is egy sze rû. A cím ol da lon a
fél ha sáb hoz tör delt cím alatt je lent meg a – több -
nyi re rö vid – szer kesztôi ve zér cikk, vagy ha az
ak tua li tás úgy kí ván ta az en nél lé nye ge sen na -
gyobb ter je del mû több ol da las el nö ki je len tés, il -
let ve a hoz zá kap cso ló dó pub li cisz ti ka. A fenn -
ma ra dó he lyet szak mai cik kek, ha zai és nem zet -
kö zi, fôleg né met szak iro dal mi is mer te tés töl töt -
te ki, he lyet hagy va vé gül az „Ap ró köz le mé -
nyek”, és az „Egy le ti élet” ál lan dó ro va tai nak. Ez
a szer ke zet és ar cu la ta jó sze ri vel vé gig kí sér te a
Ha lá sza ti La pok kiadá sát. 

„Tisz telt kö zön ség, igen tisz telt ügy tár sak 
és ügy ba rá tok

A Felsô-ma gyaror szá gi Ha lá sza ti Egy let
na gyon is meg tisz telô fel szó lí tá sá nak en ged -
ve egyéb bô el fog lalt sá gom mel lett még a
»Ha lá sza ti La pok« szer kesztôségét is ma -
gam ra vál lal tam, tet tem pe dig azt köte-
lességérzetbôl, ügyszeretetbôl és azon meg-
gyôzôdésbôl, hogy az zal hasznos mun kát
vég zek; de te het tem is an nál in kább, mert az
újabb ha lá sza ti moz gal mak buz gó vezérfiai
és a ha lá sza ti ügy ba rá tai nak hat ha tós tá -
mo ga tá sa biz tos, to váb bá pe dig ke cseg tet a
re mény, hogy a tisz telt kö zön ség pár to lá sa
sem fog el ma rad ni. 

A ha lá szat s a hal te nyész tés nem zet gaz -
da sá gi je lentôségét átérez zük mind nyá jan
szo ros kö te les sé günk nek is mer jük to váb bá
min dent fel ka rol ni, még ha zánk jó lé té nek
elômoz dí tá sá ra szol gál pe dig a hal te nyész -
tés, mint az ál lat te nyész tés egyik fô ága,
hogy mi lyen nagy for rá sa a jó lét nek, bi zo -
nyít ják a töb bi kö zött Né metor szág, Angol -
ország és kü lö nö sen Ame ri ka. 

Egy olyan lap, amely a ha lak ok sze rû te -
nyész té sét a ví zi gaz da ság eme lé sét és
mívelését tûz te ki cél jául, le he tet len, hogy
Ma gyaror szá gon kellô pár to lás ra ne ta lál -
jon. Felada ta t.i. a »Ha lá sza ti La pok nak«
elsôsor ban a t. kö zön ség fi gyel mét a ha lak
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ok sze rû te nyész té sé re irá nyí ta ni és hal te -
nyész tés kö rü li is me re tek ter jesz té se ál tal a
gaz da ság ezen fon tos ágát emel ni és vi rág -
zó vá ten ni, má so dik sor ban pe dig a kap csot
megal kot ni az egye sült tag jai kö zött.

Bi za lom mal for du lok, te hát a tisz telt kö -
zön ség hez, mél tóz tas sa nak tö rek vé sün ket
szí ve sen fo gad ni és an nak kellô mél tány lá -
sát, mind szel le mi, mind pe dig anya gi tá mo -
ga tá sa ál tal tény leg be is bi zo nyí ta ni.

Kriesch Já nos”

Ezek vol tak az elsô magyarnyelvû ha lá sza ti sza-
k lap be kö szöntô so rai. És, hogy mennyi re cél tu da -
to san szer kesz tett la pot tar tott a „tisz telt kö zön ség”
ke zé ben, azt Kriesch Já nos: „A vi zek gaz da sá ga és a
vi zek gaz dag sá ga” cím alatt írt foly ta tá sos (!) ve zér -
cik ke is je le zi. Eb ben rész le te sen fog lal ko zik ki -
hasz ná lat lan ter mé sze ti adott sá gaink kal, kö ve -
tendô nem zet kö zi pél dá kat so rol, be szá mol a Ber -
lin ben ren de zett nem zet kö zi ha lá sza ti kiál lí tás ról,
egye bek mel lett el ma rasz tal ja a ma gyar ha lá szat
irán ti kö zö nyös sé get. Ugyan csak az I. év fo lyam 
1. szá má ban je lent meg dr. Ruffy Pál: A mes ter sé ges
hal te nyész tés, mint nem zet gaz da sá gi tényezô cí mû
ta nul má nya is, amely ben egye bek mel lett így ír:

„Vi zeink hal gaz dag sá ga oly ro ha mo san
csök ken, hogy ti ze dét sem ké pe zik an nak,
amellyel azelôtt bír tak. Oka pe dig en nek az
em be ri ön ha szon le sés nek az ôsi erôt nem
pót ló, csak ki me rítô rab ló gaz da ság.” 

Az elsô ma gyar ha lá sza ti szak saj tó te hát a Fel sô-
 ma gyaror szá gi Ha lász egy let tu laj do na volt, amely  -
nek el nö ki tisz tét gróf Migazzy Vil mos ara nyos-
maróti bir to kos lát ta el. Köz tisz te let nek ör ven dô
sze mé lyi ség volt, és mi ként gaz da sá gát, az egy  le tet
is ke mény kéz zel irá nyí tot ta. Ha tá ro zott el kép  ze lé -
sei vol tak „a ha lá szat ügyé nek fel eme lé sé rôl”.

„Gyász ba bo rul a ha za fi lel ke, ha or szá -
gunk ha lá sza ti ügyét bí rá lat alá ve szi. A ha -
lá szat mintegy a sen ki bi ro dal ma pré da lesô,
dú-rablónépnek zsák má nya, vi zeink ré gi
haladagságuknak pusz tu ló te metôi. – Sem
tör vény, sem sza bály ren de let, sem ön tu da -
tos ér te lem de még jó aka rat sem fog ta pár -
tul a sen kiét – a ha lá sza tot, s amit esze ve -
szett go nosz ság meg te rem te ni ké pes volt,
ádáz erôvel pusztítá ha lain kat. Fel fog ta az
egye sü let, hogy egy ily év szá za dok ra ter jedô
abuzus gyil kos gyö ke rét, jó aka ra tú ülé se zé -
sek kel, egy pár hír la pi cik kel kiir ta ni nem
le het, hogy meg tör he tet len ener gia, da cot
nem tûrô ha ta lom lesz csak ké pes ki mon da -
ni, hogy le gyen vég re va la há ra rend – s jaj
an nak, aki el len sze gül!” 

1879-ben a földmívelésügyi tár ca ke re té ben
lét re hoz ták a Kul túr mér nö ki Hi va talt. En nek ve -
zetôje KVAS SAY JENÔ lett, és hoz zá tar toz tak a ha -
lá sza ti ügyek is.

Az 1880-as évek ele jén a „ha lász tör vény” ja -
vas la tá nak elôké szí té se még csak az ala pok nál
tar tott, és Migazzy elér te, hogy a kor mány min -
den ha lá szat tal kap cso la tos kér dés ben ki kér te a
Ha lász egy let vé le mé nyét. Ô sze mély sze rint, te -
hát nem csak mint a felsôház tag ja, ha nem az ak -
kor még egye dü li szak mai kör meg ha tal ma zott ja,
kép vi sel het te a ha lá szat ér de keit a ha lá sza ti tör -
vény, és a szin tén elôké szí tés alatt ál ló víz jo gi tör -
vény vi tá já ban is. 

Migazzy több ször, szen ve dé lyes han gon bí rál -
ta a víz jog ter ve ze tét, és er re fel hasz nál ta lap ját,
a Ha lá sza ti La po kat. Ki fo gá sol ta, hogy a ha lá sza -
ti tör vény ja vas la tot a kul túr mér nö ki hi va tal fo -
gal maz za, és fi gyel men kí vül hagy ja a ha lász gaz -
dák – föld bir to kos ság – vé le mé nyét. Ra gasz ko dott
to váb bá ah hoz, hogy a ha lá sza ti –, és a víz jog is
ve gye fi gye lem be a tu laj don hoz fûzôdô ôsi, vagy
szer zett ne me si jo go kat. Ha tá ro zott ál lás pont ja
volt, hogy a ha lá szat je len le gi hely ze te csakis egy
jó ha lá sza ti tör vénnyel ja vít ha tó. Ki fo gá sol ta,
hogy a víz jog ter ve ze te, az ipar tá mo ga tá sa ér de -
ké ben „a gyá rak mocs ká nak fo lyók ba ve ze té sét”
sem ter ve zi til ta ni. Azt is tör vény be kí ván ta fog -
lal tat ni, hogy a fo lyó sza bá lyo zá si, vagy bár mi lyen
ví zi épít ke zé si mun kát a ha lász egy let meg kér de -
zé se nél kül ne le hes sen vé gez ni. „A tör vény az a
fegy ver, mellyel mi, mint a tör vény vég re haj tó or -
gá nu ma küz de ni hi vat va le szünk,” te hát jó és tar -
tós tör vényt akart.

Ta ka ré kos ság ra hi vat koz va – vagy ta lán azért,
hogy job ban kéz ben tud ja tar ta ni (?) – Aranyos-
Marótra hoz ta a lap szer kesz té sét és kiadá sát is.
Mi több, meg szün tet te a ha vi rend sze res meg je -
le nést is. 

„a hír lap meg je le né sét nem fo gom nap -
hoz köt ni, meg fog az je len ni annyi szor,
ahány szor egy le ti-é le tünk mû kö dé sét egy-
egy ér de kes moz za nat tal il luszt rál ni szük sé -
ges nek mu tat ko zik”.

Az 1882. no vem ber 30-án meg je lent 10. szá -
mot már nem Kriesch Já nos, ha nem az egy le ti tit -
kár, dr. Ruffy Pál szer kesz tet te, és az Aranyos-
maróti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság ban ál lí -
tot ták elô. A lap al cí me pe dig: „a Felsô-ma gyaror -
szá gi Ha lász Egy let ér te sítôje” lett. 

Jól le het a ha lá szat egy let tag jai kö zött felsôhá -
zi ta gok és or szág gyû lé si kép vi selôk is vol tak, –
ma ga a mi nisz ter is az egy let tisz te let be li tag ja
volt – a ha lá sza ti tör vény al ko tás ban már csak a
föld raj zi tá vol sá gok miatt sem tud ták kép vi sel ni
az or szá gos ér de ke ket. Egye bek kö zött ez a tény
is sür get te a ha lá szat ál la mi szer ve ze té nek felál -



lí tá sát. Migazzy ter vei kö zött egy or szá gos egye -
sü let lét re ho zá sa sze re pelt, és a mi nisz té rium ke -
re tén be lül egy ha lász mes te ri hi va tal lét re ho zá -
sát szor gal maz ta. Ba rát ja, KE MÉNY GÁ BOR mi nisz -
ter fel men té se miatt ez nem va ló sult meg. Ti sza
Kál mán mi nisz ter el nök gróf SZÉ CHE NYI PÁLT ne -
vez te ki a föld mû ve lés ügyi tár ca élé re. A Ha lász
Egy let sú lyát jól ér zé kel te ti az újon nan ki ne ve -
zett mi nisz ter kör le ve le: 

„Va la mennyi gaz da sá gi egye sü let nek, a
kereskedelmi-és ipar ka ma rák nak és a felsô
ma gyaror szá gi ha lász-egy let el nö ké nek.

Ô csá szá ri és apos to li kir. fel sé ge, f. év
okt. 12-én kelt legfelsô el ha tá ro zá sá val en -
gem földmívelés-, ipar- és ke res ke de lem ügyi
ma gyar mi nisz ter ré leg ke gyel me seb ben ki -
ne vez ni mél tóz tat ván új ál lá so mat a mai
na pon el fog lal tam.

Midôn errôl – a cí met – ér te sí te ném, ha -
za fias tisz te let tel fel ké rem, hogy en gem köz -
gaz da sá gunk elômoz dí tá sá ra irá nyo zott tö -
rek vé seim ben le hetôleg tá mo gat ni szí ves -
ked jék.

Bu da pest, 1982. ok tó ber hó 18-án Szé che nyi s.k.

KVAS SAY te kin té lyes hi va tal nok volt, és lé nye -
ge sen na gyobb rá te kin tés sel bírt az or szág ha lá -
sza ti ügyei re, mint Migazzy. Ô nem ha lász mes te -

ri hi va tal felál lí tá sát, ha nem or szá gos ha lá sza ti
felügyelô ki ne ve zé sét ja va sol ta. Az új mi nisz ter
ez utób bit fo gad ta el. Kvas say ra hall gat va 1884.
már cius 20-án ki ne vez te LANDGRAF JÁ NOST or -
szá gos ha lá sza ti felügyelônek. Az is KVAS SAY öt le -
te volt, hogy a fia tal kul túr mér nök – még ki ne ve -
zé se elôtt, mi ként an nak ide jén ô is – kül föl di ta -
nul mány úton is mer ked jen meg a ha la dó szak mai
irány za tok kal. Landgraf nagy se gít sé gé re volt
Migazzy „me leg han gú” aján ló le ve le. Ta nul má -
nyoz za a né met ha lá sza tot, a ke res ke de lem szer -
ve ze tét, a tó gaz da sá gok lé te sí té sé nek mû sza ki és
gaz da sá gi fel té te leit. Ha za tér te után a mi nisz ter -
nek be nyúj tott je len té se „tel jes megelé ge dés sel el -
fo ga dást nyert”.

Ki ne ve zé se után elsô felada ta volt, hogy „a Ba -
la ton ha lá sza tá nak fel vi rá goz ta tá sát cél zó teendôk
megej té se iránt ja vas la tot te gyen.” To vább már nem
kés he tett, egy olyan ha lá szat szer vet lét re ho zá sa,
ame lyik a ba la to ni halászbérlôk kö zött fe szülô el -
len té te ket ren dez ni ké pes. Ettôl a szer ve zettôl vár -
ták egyébiránt azt is, hogy elô se gí ti az or szág
legér té ke sebb ha lá nak, a fogassüllô ál lo má nyá nak
gya ra pí tá sát. A Ha lá sza ti La pok (1884/5) tel jes ter -
je del mé ben köz li; Em lék irat a ba la to ni ha lá szat ér -
de ké ben cí men a Landgraf Já nos ál tal össze hí vott
ötfôs bi zott ság je len té sét a ba la to ni szö vet ke zet lét -
re ho zá sá ról. A Ba la to ni Ha lász Szö vet ke zet a he lyi
ér dek el len té tek miatt, csak a több ször mó do sí tott
alap sza bály el fo ga dá sa után, 1884. de cem ber 14-én
vé gül is megala kult.

Két ség te len, hogy Landgraf igen so kat tett a
ba la to ni szö vet ke zet megala kí tá sáért. Vi tat ha tat -
lan egyéb ér de mei mel lett ne ki kö szön hetô, hogy
a ha lá sza ti szer ve zet ala pí tá sát a mi nisz té rium
szak mai szem pon tok tel je sí té sé hez kö töt te.
Egye bek mel lett ah hoz, hogy a tó ha lá sza ta kö zö -
sen el fo ga dott üzem terv alap ján kell, hogy tör -
tén jen. Az or szá gos ha lá sza ti felügyelô be mu tat -
ko zá sa te hát si ke res volt. 

A Ba la to ni Ha lász Szö vet ke zet ala ku ló ülé sén
a ta gok egye bek mel lett ar ról is dön töt tek, hogy

„…a hír la pot hi va ta los lap juk ká vá -
laszt ják. Az egye sü le ti el nök ség in téz ke dett,
hogy a köz lönyt min den tag díj ta la nul él -
vez ze. El ha tá roz ta, hogy a ma gas kor mány -
nál a hír lap elôál lí tá sa meg sza po ro dott
költ sé gei nek ál la mi ja va dal ma zá sa cí mén
leendô fe de zé sét ké rel mez ni fog ja.”

Ugyaneb ben az év ben megala kult a Pop rád -
völ gyi Ha lász egy let is, és tag jai szin tén igényt tar -
tot tak a magyarnyelvû ha lá sza ti szak fo lyó irat ra.
Ettôl kezd ve a „Ha lá sza ti La po kat” 500 pél dány -
ban nyom ták. 

Több éves elôké szü let után 1885-ben a pes ti
Vá ros li get ben meg ren dez ték az elsô OR SZÁ GOS ÁL -
TA  LÁ NOS KIÁL LÍ TÁST, a hi va ta los ka ta ló gus sze rint
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600 kiál lí tó val. A tár la ton szem lé re ke rül he tett
bár mi, ami „a ma gyar ko ro na alatt ter mel te tik,
vagy lé nye ges ré szei eb ben elôállítatnak” Te hát itt
volt min den, ami, és aki az or szág ipa ri, me zô -
gaz da sá gi, kul tu rá lis tel je sít mé nyét rep re zen tál -
hat ta. Ez a kiál lí tás volt az 1896-os Mil len niu mi
Kiál lí tás fôpró bá ja. A ha lá szat nak itt pá rat lan le -
hetôség nyí lott ar ra, hogy be mu tat koz zon, és a
tár sa da lom leg szé le sebb kö rei elôtt iga zol ja lé tét,
ered mé nyeit, cél jait. Ek kor is mer te meg az or -
szág – és fel te hetôen a ha lá sza ti szak mai kö rök
is, HER MAN OT TÓ fel be csül he tet len mun ká ját. A
ha lá sza ti „kol lek tív kiál lí tás Migazzy ál tal ki nyil -
vá ní tott esz mé jét el fo gad va” ek kor mu tat ta be
„esz köz gyûj te mé nyét”, a ma gyar tár gyi nép rajz
pó tol ha tat lan do ku men tu mait. Gyûj te mé nyé nek
megér té sé hez, – ez idô sze rint még szo kat lan ala -
pos ság gal – röp la pot is ter jesz tett. A „ka lauz” 20
kraj cá rért könyv áru si úton is kap ha tó volt. 

A Ha lá sza ti La pok több ta nul mányt és szám ta -
lan po lé miát kö zölt a kiál lí tás sal kap cso lat ban.
Egye bek mel lett Her man Ot tó kri ti kus cik két
(V./4), amely ben a ha lá szat hely ze té nek tart ha -
tat lan sá gát fo gal maz ta meg, sür get ve a hosszan
el hú zó dó ha lá sza ti tör vény meg szü le té sét. A ha -
lá sza ti rész leg ben egyéb ként, össze sen 9 kiál lí tó
ren de zett be mu ta tót. Kö zöt tük mindössze 4 „hi -
va tá sos ha lász” volt, azaz ön ál ló vál lal ko zó, holott
a sta tisz ti ka ez idô sze rint 743 sze mélyt tar tott
nyil ván. Mindezek kel együtt a ha lá sza ti rész leg
jól vizs gá zott, mert 8 nagyérmet és egy di csérô
ok le ve let ka pott; „az a ke vés, amit itt mu tat tak, az
jó minôségû és szép volt”.

1885. szep tem ber 27-én a Felsô-ma gyaror szá -
gi Ha lász egy let V. évi ren des köz gyû lé sét itt, az
Or szá gos Kiál lí tás hang ver seny-csar no ká ban tar -
tot ta. Az össze gyûl tek egy han gú sza va zás után,
ki mond ták: „…az OR SZÁ GOS HA LÁ SZA TI EGYE SÜ LET
ezen nel megala kult, s a Felsô-ma gyaror szá gi Ha -
lász egy let összes tag já val és tel jes va gyo ná val
ezen or szá gos ha lász egy let be lép… – egyút tal az
alap sza bályt is el fo gad ták.

Az el nök gróf Migazzy Vil mos, az elsô alel nök
Kriesch Já nos a Mû egye tem rek to ra (a Ha lá sza ti
La pok ala pí tó ja), a má so dik alel nök Andaházy
Pál lett. Tit ká rok – Kriesch Já nos ja vas la tá ra – Dr.
Ruffy Pál és Hazay Gyu la, aki egy ideig gróf And -
rás sy Gyu la ma gán tit ká ra volt, majd a bu da pes ti
nép bank ve zér igaz ga tó ja. Mûkedvelô ter mé szet -
bú vár ként nem zet kö zi hír re tett szert. A Ha lá sza -
ti La pok ban is több cik ket kö zölt. A ti zen egy ta gú
igaz ga tó ság ban he lyet ka pott: Kvas say Jenô,
Landgraf Já nos, Fanda Já nos ha lász mes ter és
Ber ta lan Ala jos ta nár, – e két utób bi Her man Ot -
tó külsô mun ka tár sa volt – és Singhoffer Ágos ton
is, a hal ke res ke de lem egyik meg ha tá ro zó sze mé -
lyi sé ge. 

Ezt kö vetôen az or szá gos egy let és a fo lyó irat
szin te ki zá ró lag a ha lá sza ti, és az ez zel szám ta lan

pon ton kap cso ló dó víz jo gi tör vénnyel fog lal ko -
zott. Egye bek kö zött rész le te sen tu dó sí tott ar ról a
po lé miá ról, ami Migazzy és Kvas say kö zöt ti el -
lent mon dá so kat jel le mez te.

1885 de cem be ri szám ban Ruffy el bú csú zott a
Ha lá sza ti La pok ol va sói tól:

„… a vál laink ra ne he zedô te her ben a ha -
lá szat ügye in dult vi rág zás nak. A vi rág zás
na gyobb mér ve ket öl tött, mint mi kép vi sel ni
el bír nók, s így mél tóbb ve zér nek ad ni e lap
sor sát oly kö te les ség, mely re mi kész ség gel
vál lal ko zunk. Le gyen mun ká ján ál dás, kö -
ves se si ker, s a ma gyar nem zet geniusa
ôrködjék ezen vál la la ton, mely egye dül kép -
vi se li az ichtiológiai szak iro dal mat a ma -
gyar idôsza ki saj tó te rén.” 

1886-ban szü ne telt a lap meg je le né se. Majd
1887-tôl is mét Kresch Já nos szer kesz tet te a fo lyó -
ira tot. 

„Mit aka runk, és ho gyan akar juk” cím mel
szer kesztôi be kö szöntôt írt:

„A »Ha lá sza ti La pok ban« egy olyan köz -
lönyt aka runk a ma gyar em ber ke zé be ad ni,
mely ôt a ha lá szat ra – és kü lö nö sen a ma -
gyar ha lá szat ra, – vo nat ko zó összes ügy ben
tá jé koz tas sa. A »Ha lá sza ti La pok« tar tal mát
ké pez ni fog ja e sze rint mind az a mi a ha lá -



szat mes ter sé gé re, a ha lak éle té re és te nyész -
té sé re, a vi zek ok sze rû mívelésére vo nat ko -
zik… – ír ja Kriesch Já nos –…Hogy minden -
nek meg fe lel hes sünk, szel le mi és anya gi tá -
mo ga tás ra van szük sé günk,: ezt pe dig biz -
ton vár juk ha zánk lel kes pol gá rai tól, kik a
jó és hasznos ügyet min den kor szí ves párt fo -
gá suk ba vet ték...

A ha lá szat kellô fel vi ru lá sa nagy len dü le -
tet ad na köz gaz da sá gi vi szo nyaink nak,
mert a mel lett, hogy né pünk ol csó és jó táp -
lá lék ban ré sze sül ne, még mil lió kat is jö ve -
del mez ne or szá gunk nak.

Mi erôkhöz ké pest meg tesszük a ma gun -
két: a Ha lá sza ti La pok köz ve tí te ni fog ják
ha zánk ha lá sza tá nak elômoz dí tá sát, eme lé -
sét. Ha az igentisztelt kö zön ség is meg te szi a
ma gáét annyi ban, hogy tö me ge sen zász lónk
kö rül cso por to sul, ak kor a ma gyar ha lászt
új ból va ló felemel ke dé sét és fel vi rág zá sát
biz ton re mél het jük... 

Fel, fel te hát mun ká ra fel!”

Már cius ban a „Ha lá sza ti La pok” VI év fo lyam
1–2. össze vont szá ma, mint az Or szá gos Ha lá sza -
ti Egye sü let Köz lö nye, más fél ív nyi ter je de lem -
mel 24 ol da lon lá tott nap vi lá got. A fo lyó irat – már
1000 pél dány ban – két ha von ta, évi 6 al ka lom mal
je lent meg; kö szön hetôen a sza po ro dó egye sü le -
tek nek, és egye bek mel lett an nak, hogy a mi nisz -
té rium aján lá sá ra az or szág összes gaz da sá gi tan -
in té ze te, mint szak la pot több pél dány ban já rat ta.

A hír lap belsô szer ke zet annyi ban vál to zott,
hogy ál lan dó he lyet ka pott a ha lá sza ti tör vény, és
az Or szá gos Ha lá sza ti Felügyelô – Landgraf Já nos
– je len té se. Rend sze re sen kö zöl te a lap Her man
Ot tó cik keit, elôadá sait, il let ve is mer tet te az 1887-
ben meg je lent „Ma gyar Ha lá szat Köny ve” és az
1888-ban kiadott „Hal gaz da ság rö vid fog la lat ja” cí -
mû mun káit. Új ro vat ban je lent meg a bu da pes ti
hal piac for gal ma, eh hez Singhoffer Ágos ton hal-
nagykereskedô szolgáltatottszolgáltatott ada to kat.

1887. ja nuár 29-én a Ma gyar mér nök egye sü -
let víz épí té si sza kosz tá lyá nak ülé sén Landgraf
Já nos „A fo lyó sza bá lyo zás és a ha lá szat” cím mel
nagy vissz han got ki vál tó elôadást tar tott, ame lyet
a Ha lá sza ti La pok ki vo na to san kö zölt.

Landgraf elôadá sa min den szem pont ból fi gye -
lem re mél tó. Egye bek kö zött azért is, mert a víz -
épí té si sza kosz tály elôtt nyíl tan bí rál ta a ter ve zé -
si és a víz épí té si mun ká la tok hi báit, konk rét mû -
sza ki megol dá so kat ja va solt azok ki ja ví tá sá ra.
Mindeze ket tet te a ha lá szat mel let el kö te le zet ten,
a „kul túr mér nö ki tisz ti kar” szem lé le té vel szem -
ben. Ér vei vel ma ga mel lé tud ta ál lí ta ni hi va ta li
fe let te sét, Kvas sayt is. 

Elôadá sá ban hang sú lyoz ta, hogy a ha lá szat
ha nyat lá sát a kellô kö rül te kin tés nél kül vég zett

víz sza bá lyo zá sok okoz ták, a ví zi épít mé nyek aka -
dá lyoz zák a ha lak sza po ro dá sát és táp lál ko zá sát.
Rész le te sen fog lal ko zott azok kal a mû sza ki meg -
ol  dá sok kal, ame lyek se gít sé gé vel az elôidé zett ká -
rok eny hít hetôk. Ja va sol ta az anyagnyerô ku bik -
gödrök csa tor nák kal va ló össze kö té sét, és a le fo -
lyá suk biz to sí tá sát, va la mint a töl té sek kel le vá -
lasz  tott hol tá gak ha las ta vak ká tör ténô átépí té sét.
A to váb bi mû sza ki le hetôségek kö zött kiemelt fon -
tos sá gú nak tar tot ta hallépcsôk felál lí tá sát.

Ugyanen nek az év fo lyam nak de cem ber ben
meg  je lent szá ma egy má sik elôadást vi szont tel jes
ter je del mé ben le kö zölt, je le sül Her man Ot tó Ter -
mé szet tu do má nyi Tár sa ság szak ülé sén tar tott elô -
adá sát, ami ere de ti leg a Ter mé szet tu do má nyi Köz -
löny ben je lent meg. Her man eb ben az elô adá  sá ban
is el kö te le zi ma gát a ponty te nyész tés mel lett:

„Dönt sük el le gelôbb is a hal faj kér dé sét.
Nem zet gaz da sá gi szem pont ból fog va fel a
dol got, a nagy ban va ló te nyész tés re csak a
ponty fé lék ve zér alak ja, a tô ponty –
Cyprinus Carpio L. – ve hetô ko mo lyan te kin -
tet be, még pe dig a következô okok nál fog va:

1. Rend kí vül sza po ra, … 
2. Úgy ne ve zett » ke mény hal «… 
3. Hú sa jó: va gyo nos nak és sze gény nek

egyaránt va ló, …
4. Ha tá ro zot tan ré ti hal. 
5. Ma gyaror szág víz raj zi és ég haj la ti vi szo -

nyai nak ki vá lóan fe lel meg” 

Elôadá sá ban be szá mol Dubits Ta más nál tett
lá to ga tá sá ról, amely re egye bek mel lett így em lé -
ke zik:

„Dubits Ta más szár ma zá sa sze rint ma -
gyar, Po zsony vi dé kén szü le tett: a 85 év nem
tör te meg, sa ját há zá ban in kább csak ven -
dég, mert több nyi re a ta vak kö rül jár, éles
szür ke sze mé vel min dent meg fi gyel ve. Ír ni,
ol vas ni nem tud, de esze azért át ha tó, ú. n.
pa raszt ész ; hoz zá ra vasz kás, gya na ko dó .
[…] de mi helyt ér zi, hogy em be ré re ta lált,
egy do log nak ki vé te lé vel min dent el mond.
Ez az egy do log pe dig az, hogy a fia sí tást
csak olyan he lyen in dít ja meg, ahol bi zo -
nyos ví zi ál la tok fejlôdnek, s csak ak kor,
ami kor ezek a bi zo nyos ví zi ál la tok már be
is né pe sí tik a vi zet. […] Ez az ô tit ka.”

A tó gaz da sá gi rend szer lény egérôl így nyi lat -
ko zik:

„A Dubits-féle tó gaz da ság sem mi egyéb,
mint a ter mé sze tes rét ség nek gaz da sá gi ke -
ret be va ló fog la lá sa. A nagy ered mény pe dig
on nan van, hogy Dubits csak egy fajt te -
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nyészt, t. i. a pon tyot, s ezt is csak ha tá ro zot -
tan kor lá tolt szám ban, mely a tó te rü le té hez
he lyes arány ban van.”

A több mint 10 ol da lon kö zölt elôadá sá ban
Her man Ot tó rész le te sen is mer te ti a Dubits-
rend szer mû sza ki és te nyész té si el veit, majd a
következôvel fe je zi be elôadá sát:

„…va la hol csak ha zánk ban ezen a té ren
aka rat mu tat ko zik, – már mint a Dubits-féle
te nyész té si mód szer át vé te lé re – én tel jes fe -
lelôsség mel lett ren del ke zés re bo csá tom min-
d azt, a mit tu dok”.

Az 1888. VII. év fo lyam már 2 ív, 36 ol dal ter je -
de lem ben je lent meg. Az 1–2. össze vont szám az
or szág gyû lés mind két há za ál tal el fo ga dott tör -
vény ja vas lat tel jes szö ve gét köz li. Szin tén eb ben
a szám ban je le nik meg Landgraf tol lá ból „An gol -
na a Du ná ban” cí mû igen rész le tes be szá mo ló az
an gol na te le pí tés történetérôl, cél já ról és vár ha tó
eredményeirôl, va la mint a mi nisz ter nek írt je len -
té se 1887-rôl. Eb ben több más kö zött be szá mol az
új ta vak építésérôl, és kiemel ten fon tos feladat -
nak je lö li meg a ha lá szat szak mai kép zé sé nek
ügyét. Hi vat ko zik ar ra, hogy ta va kat bérlô ha lá -
szok is felis mer ték en nek fon tos sá gát, és al ku
tár gyá vá te szik, hogy bér le ti díj elen ge dé se, vagy
an nak át vál la lá sa ese tén kö te le zik ma gu kat,
hogy a bir to kon „dol go zó egyé nek gya kor la ti ki -
kép zést tel je sí tik”. Vagyis a halászbérlôk vál lal ták,
hogy a – több sé gük ben írás tu dat lan – cse léd sé get
megis mer te tik a ha lá szat mes ter sé gé vel. Te kin -
tet tel ar ra, hogy ez idô sze rint a ha lász szak ma
kép zé sé nek más le hetôsége nem lé vén, Landgraf
ezt igen jó és a mi nisz té rium ál tal is tá mo ga tan -
dó kez de mé nye zés nek tar tot ta.

»Egye sü le tünk tisz telt tag jait fel hív juk és
kér jük, szí ves ked je nek kö te le zett sé gük nek
meg  fe lel ve, tag dí jai kat még e hó foly tán alul -
írott hoz be kül de ni. A tag sá gi kö te le zett ség tel -
je sí té sét il letôleg bá tor ko dunk alap sza bá -
lyaink ra hi vat koz ni, mely nek 6.§. h) pont ja
így hang zik: »Ha az egye sü let ren des tag ja,
tag dí ját egy sze ri fel hí vás da cá ra le nem fi ze -
ti és pos tai meg bí zás sal meg kül dött tag je gyét
ki nem vált ja, a ta gok so rá ból törlendô.« 

Bu da pest 1888. jú nius hó 7-én

Kriesch Já nos
Ügyvezetô alel nök

Kriesch Já nos 1888. ok tó ber 21-én rö vid be -
teg ség után el hunyt. A Ha lá sza ti La pok folyóírat-
nak több év fo lya ma a késôbbiekben már nem je -
lent meg.

A lap meg szû né sé ben va ló szí nû leg több
tényezô is köz re játsz ha tott. Migazzy 1886-ban el -
ve szí tet te fe le sé gét, és egyéb más sze mé lyes
ügyek miatt is vissza vo nult a kö zé lettôl. Az Or -
szá gos Ha lá sza ti Egye sü let mun ká ját ügyvezetô
minôségben Kriesch Já nos irá nyí tot ta, aki nek el -
huny ta után nem volt, ki át ve gye mun ká ját, mert
Ruffy Pál, – aki ’86-ig el lát ta a szer kesztôi felada -
to kat, és mint tit kár na gyon jól is mer te az egy let
ügyeit is, – idôköz ben vég leg el kö te lez te ma gát a
gyer mek vé de lem mel let. Mint a Nép jó lé ti Mi nisz -
té rium ál lam tit ká ra ment nyug ál lo mány ba, éle te
vé géig nagy köz tisz te let övez ve csak a gyer me -
kek ügyéért dol go zott. A Bu dai pan teon ban sír ján
„A ma gyar gyer mek vé de lem ma ga la pí tó ja” fel -
írat ol vas ha tó. 

A szak saj tó te hát – „mely a kap csot megal kot ta
a ha lász egy let tag jai kö zött”– meg szûnt, és ve le
együtt a szak mai egye sü let is. Landgraf Já nos a
ha lá szat fej lesz té sé vel kap cso la tos mun ká ban
ön ma gá ra ma radt.

1889. évi sze ge di vá sá ron már több gaz da ság
be mu tat ta ponty te nyész té sé nek ered mé nyeit.
A kereskedôk – ki hasz nál va a Ti sza men ti vá ros
hal kul tu szát – hal kós to ló kat is tar tot tak, bi zo nyí -
tan dó a ponty re mek ízét. A sze ge di hal be mu ta -
tók si ke rétôl füg get le nül szo mo rú tény volt, hogy
ez idô sze rint ke vés ma gyar halas gaz da ér tett a
tó gaz da sá gi hal te nyész tés hez. Szak mai is me re -
teik messze el ma rad tak a cseh és a né met kol-
legáik szín vo na lá tól. Landgraf a vá sá ron megje-
lenô gaz dák kal foly ta tott meg be szé lé sei al kal má -
val szor gal maz ta az or szá gos szö vet ség élet re hí -
vá sát, és egy ha lá sza ti szak lap mielôbbi kiadá sát,
már csak azért is, mert ettôl re mél te a szak mai
is me re tek gyor sabb, és szé le sebb kö rû el ter je dé -
sét. Ter vét saj ná la tos mó don ek kor még nem
tud ta meg va ló sí ta ni. 

Az ezt kö vetô idôben ha lá sza ti cik ke ket elsôsor -
ban az 1849-ben magyarnyelvû hír mon dó ként (!)
ala pí tott „Gaz da sá gi La pok”, il let ve 1891-tôl a két -
he ten te (!) megjelenô „Köz te lek” kö zölt.

Hálószaküzlet
Kiváló minôségû skandináv
húzó-, illetve dobó-,
eresztôhálók, profi halász -
ruhák, valamint varsák
értékesítése kedvezô árakon.

Cserháti Zoltán
Telefon: 06-20-346-6648
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Ku ta tóink már a XIX. szá zad tól kezd ve rend -
re szó vá tet ték hal fau nánk hiá nyos is me re -
tét, szor gal maz va a vi zeink szé le sebb kö ré -

re ki ter jedô, ala po sabb és rend sze re sebb adat -
gyûj tést (HER MAN 1887; VUTSKITS 1905; UNGER 1919;
LOVASSY 1927; HANKÓ 1932, 1945). Sza vaik nak nem
sok fo ga nat ja lett, fau nánk ala pos fel tér ké pe zé se
egé szen a legutób bi éve kig perifériális ré szét ké -
pez te a természetesvízi hal ta ni ku ta tá sok nak. 

Míg Ro má niá ban és Szlo vá kiá ban a II. vi lág há -
bo rút kö vetô év ti ze dek ben mód sze re sen vé gig ku -
tat ták a ter mé sze tes vi ze ket, s nap ra kész in for má -
ciók kal ren del kez tek azok hal fau ná já ról (lásd:
BÃNÃRESCU 1964; WEISZ ÉS KUX 1962; KUX ÉS WEISZ

1964 stb.), mi ab ban is bi zony ta la nok vol tunk,
hogy a tör té nel mi Ma gyaror szág hal fau ná já ból mi
lel hetô fel ha tá rain kon be lül. Né hány pub li ká ció
ugyan nap vi lá got lá tott vizeinkrôl (VÁ SÁR HE LYI
1960a, 1960b, 1961), ezek azon ban nem konk rét
vizs gá la tok ról szá mol tak be, ha nem év ti ze dek re
vissza nyú ló ta pasz ta la tok utó la gos le jegy zé sé vel
szü let tek. Konk rét idôpon tok és lelôhe lyek hiá nyá -
ban ke ve set eny hí tet tek az in for má ció hiá nyon.

Fau nánk múlt já nak és je le né nek is me re te
nél kü löz he tet len a tu do mány szá má ra. Ho gyan
ve het nénk ész re a hal ál lo mány bár mi fé le vál to -
zá sát, ha is me ret len elôttünk a ko ráb bi hely zet?
Mi ként vizs gál hat nánk a ví zi élet kö zös sé gek kap -
cso lat rend sze rét, ha al ko tó ele meik kel se va -
gyunk tisz tá ban? Hogy tud nánk megôrizni ter mé -
sze ti ér té kein ket, ha szá mon sem tart juk azo kat?
De aho gyan tör té nel münk nem ki zá ró lag a tör té -
né szek re tar to zik, úgy flóránk és fau nánk ala ku -
lá sa sem csak a bo ta ni ku so kat és zoo ló gu so kat
érintô kér dés. A ter mé sze ti környezetünkrôl
kiala kí tott kép a tár sa dal mi tu dat nak, a tá gabb
ér te lem ben vett hon is me ret nek is fon tos ré sze,
ezért mind annyiunk ügye.

Új ha laink 

Bár Ma gyaror szá gon prog ram sze rû faunisztikai
ku ta tás az 1945 utá ni év ti ze dek ben nem folyt,
akad tak szak em be reink, akik igye kez tek lé pést
tar ta ni az e té ren elôttünk já ró or szá gok ku ta tói val.
Ne kik kö szön hetôen sze rez tünk tu do mást ar ról,
hogy a törpecsík (Sabanejewia aurata) ná lunk is
vé gig meg ta lál ha tó a Du na Al só göd alat ti sza ka -
szán, és hogy Kôte lek nél a Ti szá ból is ki mu tat ták
(JÁSZFALUSI 1948). Egy ha lak iránt érdeklôdô kis -

diák köz re mû kö dé se ré vén ke rült be fau na jegy zé -
künk be a tüs kés pi kó (Gasterosteus aculeatus),
amely nek az elsô – és hosszú idôn át egyet len – ha -
zai pél dá nya 1956. ok tó ber 29-én ke rült elô Bu da -
pest nél a Du ná ból (BERINKEY 1960a). S bár kis sé
meg kés ve, de a ma gyar fau ná ból is is mert té vált a
hal vány fol tú küllô (Gobio albipinnatus), amely nek
1959–60-ban a Du ná ból, a Ti szá ból és a Ra ka cá ból
szá mos pél dá nyát gyûj töt ték be (BERINKEY 1961).

Az ’50-es évek ben a ba la to ni ha lá szat ve zetôi
kí sér le tet tet tek a nagy maréna (Coregonus lavare-
tus) és a kis maréna (Coregonus albula) meg ho no -
sí tá sá ra a tó ban, a be te le pí tett ha lak azon ban
nyom nél kül el kal lód tak. En nek el le né re – fel te -
hetôleg csehor szá gi és szlo vá kiai ki he lye zé sek nek
kö szön hetôen – mind két faj pél dá nyai elôke rül tek
a ma gyar Du na-sza kasz ról. Az elsô ha zai gyûj té sû
nagy marénát 1960-ban azo no sí tot ták Vác nál
(BERINKEY 1960b), a kis maréna bi zo nyí tó pél dá -
nyait pe dig 1972-ben mu tat ták ki a fo lyó Esz ter -
gom és Szob kö zöt ti sza ka szá ról (TILL 1973).

Idôköz ben te nyész té si cél lal im por tált, ere de -
ti leg tó gaz da sá gok ba te le pí tett új fa jok is meg je -
len tek ter mé sze tes vi zeink ben. Elôbb az 1954-
ben be ho zott ezüst ká rász (Carassius gibelio),
majd az 1963-tól több al ka lom mal is im por tált
amur (Ctenopharyngodon idella), va la mint a fe -
hér és a pettyes bu sa (Hypophthalmichthys
molitrix, H. no bi lis) ter jedt el. E tá vol-ke le ti fa -
jok kal együtt „si ke rült” be hur col ni egy nem kí vá -
na tos ele met is, a kí nai razbórát (Pseudorasbora
parva). Elôször 1963-ban tûnt fel a pak si tó gaz -
da ság ban, majd négy év vel késôbb Bi harug rán fi -
gyel tek fel tö me ges el sza po ro dá sá ra (MOL NÁR

1967). To váb bi ter je dé sét – kellô fi gye lem hí ján –
csak nagy vo na lak ban si ke rült nyo mon kö vet ni.

A ho mo ki küllô (Gobio kessleri) je len lé tét a Du -
na ma gyar sza ka szán elsôként kül föl di ku ta tó ír ta
le (BA LON 1967). Két év vel késôbb Bu da pest nél is
be gyûj töt ték, de azo no sí tá sá ra és ada tá nak pub li -
ká lá sá ra csak más fél év ti zed del késôbb ke rült sor
(BOTTA ÉS MTSAI 1984a). A ponto-kaszpikus fo lya mi
géb (Neogobius fluviatilis) ter je dé sé re el len ben
Ma gyaror szá gon fi gyel tek fel, ami kor vá rat la nul és
tö me ge sen el sza po ro dott a Ba la ton ban (BÍ RÓ 1971).

A HOLČÍK és HENSEL ál tal 1974-ben új faj ként
leírt szé les durbincs (Gymnocephalus baloni) tu -
laj don kép pen nem volt új don ság vi zeink ben,
csak ko ráb ban nem kü lön böz tet ték meg ro ko ná -
tól, a na gyon ha son ló vágódurbincstól (Gym no ce -

Át te kin tés a ma gyar hal fau na 
ku ta tá sá nak utób bi hat évtizedérôl

Dr. Harka Ákos
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pha lus cernuus). Bi zo nyí ték er re egye bek közt
VÁ SÁR HE LYI (1961) fény kép fel vé te le, amely ugyan
durbincs aláírás sal je lent meg, de egyér tel mûen
ezt a fajt áb rá zol ja. Ná lunk 1981-ben a Du ná ból
azo no sí tot ták az új fajt, amely a fo gá si adat 1984.
évi pub li ká lá sá val ke rült be fau nánk lel tá rá ba
(BOTTA ÉS MTSAI 1984b). 

El len tét ben a szé les durbinccsal, a fe ke te tör -
pe har csa (Ameiurus melas) 1980 elôtt nem élt ha -
zánk ban, s va ló szí nû leg ma is csak hírbôl is mer -
nénk, ha nem hoz zák be tévedésbôl na gyobb ter -
me tû ro ko na, a pettyes har csa (Ictalurus puncta-
tus) he lyett (PIN TÉR 1989). A mel lé fo gás azon ban
meg tör tént, s a fe ke te tör pe har csa két év ti zed
alatt elözön löt te al föl di fo lyóin kat, csa tor náin kat,
hol tá gain kat, mér ték te len túl sza po ro dá sá val ve -
szé lyez tet ve na tív ha laink po pu lá cióit.

A szi vár vány sü gér (Herotilapia multispinosa)
ere de ti leg ak vá riu mi dísz hal ként ke rült hoz zánk,
idôköz ben azon ban fau nánk ré szé vé vált. Az
1980-as évektôl ugyanis sta bil, ön fenn tar tó ál lo -
má nya él a Hé ví zi-tó ban és a hoz zá kap cso ló dó
me le gebb vi zû csa tor nák ban (PIN TÉR 1998).

Idôrend ben következô új ha lunk az Al-Du ná -
ról ter jedô Kessler-géb (Neogobius kessleri), ame -
lyet azon ban – fau na ku ta tá sunk lé pés hát rá nya
miatt – elôbb ész lel tek Auszt riá ban, mint ná lunk.
Ha lá szok és hor gá szok ugyan már az 1980-as
évek ele jétôl je lez ték meg je le né sét a Bu da pest és
Ba ja kö zöt ti fo lyam sza kasz ról (PIN TÉR 1989), de
bi zo nyí tó pél dá nyát, ami a fau na jegy zék be tör -
ténô fel vé tel hez nél kü löz he tet len, csak 1996-ban
si ke rült be gyûj te ni Dö mös nél (ERÔS & GUTI 1997).

Az elôzô faj jal el len tét ben a gyöngyös koncér
(Rutilus frisii meidingeri) nem alul ról föl fe lé, ha -
nem a Felsô-Du ná ról le fe lé ter jed. A fo lyam szlo vák
ol da lá ról már 1975-ben ki mu tat ták (HENSEL 1979).
Ma gyar részrôl a hor gá szok el be szé lé se alap ján is
csak jó val késôbb fel té te lez ték al kal mi meg je le né -
sét a Mo so ni-Du na felsô sza ka szán (VIDA 1993), bi -
zo nyí tó pél dá nya pe dig csu pán 1997-ben ke rült elô
Du na ki li ti nél az Öreg-Du ná ból (GUTI 1999a).

Az amurgéb (Perccottus glenii) ugyan csak már
évek óta itt élt vi zeink ben, ami kor 1997-ben fény
de rült je len lé té re, hi szen a Ti sza-tó ból elôke rült
pél dá nyai több ko rosz tályt kép vi sel tek (HARKA
1998). En nek el le né re a Kár pát-me den cé ben és
Kö zép-Eu ró pá ban ez volt a faj elsô ész le lé se,
mert azo kon a te rü le te ken (Uk raj na, Szlo vá kia)
is késôbb mu tat ták ki, ahon nan hoz zánk ér ke zett
(HARKA ÉS MTSAI 2003). 

Az Al-Du na felôl ter jedô feketeszájú gébet
(Neogobius melanostomus) el len ben – ugyanúgy,
mint a Kessler-gébet – elôbb vet ték ész re a fö löt -
tünk lévô Du na-sza ka szon, mint ná lunk. Auszt riá -
ban 1999-ben ész lel ték, míg ide ha za két év vel
késôbb, Göd nél azo no sí tot ták az elsô pél dá nyait
(GUTI ÉS MTSAI 2003). A ha son ló kép pen föl fe lé ter-
jeszkedô csupasztorkú gébet (Neogobius gymno-

trachelus) is öt év vel ko ráb ban vet ték ész re Auszt -
riá ban és Szlo vá kiá ban. Ma gyaror szá gon az elsô
pél dá nyok 2004 ôszén ke rül tek elô a szi get kö zi
Du na-sza ka szon (GUTI 2005). Bi zo nyos ra ve hetô
azon ban, hogy ná lunk is elôbb meg je lent a faj, hi -
szen a következô év ben már a Csepel-szigettôl
Auszt riáig ter jedô fo lyam sza kasz szá mos pont já -
ról si ke rült ki mu tat ni (HARKA ÉS MTSAI 2005).

1997-ben a gébeknek egy olyan kép vi selôje is
elôke rült Ba já nál a Du ná ból, amely az ed dig em -
lí tett fa jok egyi ké be sem volt be so rol ha tó. A pél -
dány Szirman-géb (Neogobius syrman) né ven ke -
rült be a ma gyar fau ná ba (GUTI 1999b), de utóbb
ké te lyek me rül tek fel fa ji ho va tar to zá sá val kap -
cso lat ban. A pél dányt leíró szerzôvel kö zö sen
foly ta tott re ví zió ed di gi ered mé nyei alap ján a ké -
te lyek megala po zott nak tûn nek, ugyanis a bé lye -
gek nem egyér tel mûek. Fel te hetôleg egy hib rid -
del van dol gunk, de a kér dés tisz tá zá sá hoz még
to váb bi vizs gá la tok szük sé ge sek.

Az em lí tet te ken túl né hány tó gaz da ság ból ki szö -
kött, il let ve ak va ris ták ál tal sza ba don en ge dett faj is
elôke rült ter mé sze tes vizeinkbôl (PIN TÉR 1989;
HARKA ÉS SAL LAI 2004). Ezek azon ban – legalábbis
egyelôre – nem te kint hetôk a fau na tag jai nak, ezért
itt nem fog lal ko zunk ve lük. Ma gyaror szág ha lai nak
faj szá ma azon ban nél kü lük is igen je lentôs mér ték -
ben gya ra po dott az utób bi bô fél év szá zad so rán.

Az or szág ra néz ve új fa jok fel de rí té se ter mé sze te -
sen igen fon tos, de ko ránt sem egyet len és még csak
nem is elsôren dû cél ja a fau na ku ta tás nak. Sok kal lé -
nye ge sebb en nél, hogy nap ra kész is me re te ket ad jon
hal fau nánk min den ko ri ál la po tá ról, tisz táz va, hogy
az egyes ál ló- és fo lyó vi zeink ben hol, mi lyen ha lak
él nek. Az ’50-es évektôl a ’70-es évek vé géig nem sok
tör tént e té ren. Egye dül a sze ge di egye te men ala kult
Tiszakutató Mun ka cso port tag jai vé gez tek rend sze -
res nek mond ha tó vizs gá la to kat (FERENCZ 1965; HO -
MON NAY 1965; HARKA 1972, 1974; TÓTH, 1973; FAR KAS
1977), de ezek több sé ge is in kább ha lá szat bio ló giai,
mint faunisztikai jel le gû volt.

Az iga zi faunisztikát a Fôvá ro si Ál lat- és Nö -
vény kert mun ka tár sai kel tet ték élet re új ból szak -

Az er dé lyi Má ra „val la tá sa” ak ku mu lá to ros 
ku ta tó gép pel



iro dal munk ban. Ere de ti cél juk az volt, hogy az in -
téz mény új ra meg nyílt ak vá riu ma szá má ra – be -
mu ta tá si cél ból – mi nél több ha zai hal fajt gyûjt  se -
nek be. Ak va risz ti kai ta pasz ta la taik mel lett azon -
ban faunisztikai ada tai kat is köz read ták, a tra di cio -
ná lis adat köz lés sza bá lyai sze rint pon to san leír va,
hogy az egyes fa jok mely vizekbôl, hol, mi kor, hány
pél dány ban ke rül tek elô (BOTTA ÉS MTSAI 1980). 

Ezt kö vetôen egy re több faunisztikai tár gyú,
konk rét vizs gá la ton ala pu ló pub li ká ció lá tott
nap vi lá got. Köz lés mód és szín vo nal te kin te té ben
ko ránt sem egy sé ge sek a kü lön bözô vízterek ha -
lai ról ada to kat szol gál ta tó köz le mé nyek, meg lé -
tük mégis rend kí vül fon tos, mert nagy részt ezek-
bôl állt össze hal fau nánk ez red for du ló kö rü li ké -
pe. Rész le tes szám ba vé te lük itt most nem cé lunk,
ezért csu pán uta lunk két olyan mun ká ra, amely -
nek iro da lom jegy zé ke nagy vo na lak ban át te kin ti
az 1997-ig, il let ve 2004-ig meg je lent írá so kat
(HARKA 1997; HARKA ÉS SAL LAI 2004). 

Ho gyan to vább? 

A faunisztikai ku ta tá sok alapja nap jaink ban is
ugyanaz, mint ré gen: az ál la tok gyûj té se és pon -
tos meg ha tá ro zá sa. Az élôvi lág kí mé lé se ér de ké -
ben azon ban ma már min ta pél dá nyo kat is csak
kü lö nös fon tos sá gú ese tek ben gyûj tünk, pél dául
egy új faj bi zo nyí tá sá ra. Mind gyak rab ban élünk
el len ben a di gi tá lis fény ké pe zés sel, hi szen a fo -
gott pél dá nyok ról kor lát lan szá mú és tet szés sze -
rin ti beál lí tá sú fel vé tel ké szít hetô a hely szí nen.
A mindössze 2–3 cen tis ha lak pik kely- és úszó-
sugárszáma rend sze rint meg bíz ha tób ban szá -
mol  ha tó egy mak ro fel vé te len, mint az élô pél dá -
nyon, s a fo tó do ku men tum ként megôrizhetô. 

Ér de mes él ni az zal a le hetôséggel is, amit a
ha lá szok és hor gá szok zsák má nya kí nál a fau-
nisztikai adat gyûj tés ben, hi szen a rit ka fa jok
gyak ran így ke rül nek elô. Vi zeink mo ni to ro zá sa
is ala po sabb len ne, ha az éven te né hány al ka -
lom mal vég zett elekt ro mos hal fo gás ered mé nye
a ha lá szok min den na pi fo gás lis tá já val kiegé -
szül ne.

Ör ven de tes, hogy az utób bi évek ben mind több
egye te mis ta fia tal kap cso ló dik be a faunisztikai
ku ta tá sok ba. Szak dol go za tot, diák kö ri dol go za tot,
dok to ri disszer tá ciót ké szí te nek, s elôbb-utóbb ön -
ál lóan pub li kál nak majd. Elsôsor ban szá muk ra le -
het hasznos, ha megis mer ked nek a faunisztikai
ered mé nyek köz readá sá nak mó do za tai val. 

A ha gyo má nyos min ta sze rint ké szült dol go za -
tok fa jon ként sor ra ve szik az ész le lé se ket, elsô
he lyen megad va a víz tér ne vét, majd zá ró jel ben a
pon to sabb lelôhe lyet (a köz igaz ga tá si lag il le té kes
te le pü lés ne vé nek fel tün te té sé vel), ezt kö vetôen
a gyûj tés dá tu mát, vé gül az elôke rült pél dá nyok
szá mát. Ezt a mó dot fôként ak kor ér de mes kö vet -
ni, ha sok, egy más hoz nem kap cso ló dó lelôhe-
lyrôl köz lünk ada to kat (lásd: BOTTA ÉS MTSAI 1980,
1984), de tu laj don kép pen min den pon tos ság ra
törekvô cikk ben al kal maz ha tó (lásd: SAL LAI 2002).
Elônye a min den egyes gyûj tést rész le tei ben is
do ku men tá ló pre ci zi tás, hát rá nya a vi szony lag
nagy ter je de lem és a ne héz át te kint hetôség. 

A jel zett ada to kat ter mé sze te sen min den fau-
nisztikai tár gyú köz le mény nek tar tal maz nia kell
va la mi lyen pon tos ság gal, in do kolt eset ben azon -
ban el le het tér ni a tra di cio ná lis köz lés mód for -
má já tól. Ha pél dául egy víz fo lyást két éven át
vizs gá lunk, s 9 min ta vé te li he lyen éven te 3–3 al -
ka lom mal foly ta tunk gyûj tést, ak kor cél sze rûbb
ada tain kat egy olyan táb lá zat ba fog lal ni, amely
össze sít ve mu tat ja az egyes fa jok ból lelôhe lyen -
ként elôke rült pél dá nyok szá mát. Ám ugyanezen
pél da ese tén, ha a két év fo gá si ada tai kö zött lé -
nye ges el té rést ta pasz ta lunk, in do kolt le het két
táb lá za tot ké szí te ni. A táb lá za tok szá mát a pub li -
ká lás ra szánt anyag mennyi sé ge és belsô lo gi ká -
ja szab ja meg. Ha pél dául egy fo lyó tel jes víz -
rend sze rét ku tat va, több víz fo lyás szá mos pont -
ján ve szünk min tá kat, kettônél több táb lá zat ra is
szük ség le het (lásd: HARKA ÉS MTSAI 2004). 

A táb lá za tok elônye a ha gyo má nyos adat köz -
lés nél lé nye ge sen ki sebb ter je de lem, és a jó át te -
kint hetôség. Hát rá nya vi szont, hogy pon tos dá tu -
mok he lyett csak azt az idôin ter val lu mot ad ja
meg, ame lyen be lül a fo gá sok tör tén tek, és nem
mu tat ja az egyes gyûjtôna pok fo gá si ered mé -
nyeit. (A gyûj té sek ide jét a dol go zat be ve ze tô jé -
ben, még gyak rab ban a vizs gá la ti anyag és mód -
szer leírá sá nál szo kás megad ni.) Vé gül meg je -
gyez zük, hogy az adat köz lé sek legújabb vál to za -
tai nem csak a köz igaz ga tá si lag il le té kes te le pü lés
ne vét ad ják meg, ha nem a lelôhe lyek UTM-kód-
ját (DÉ VAI ÉS MTSAI 1997) vagy GPS-koordinátáit is.

A faunisztikai tár gyú cik kek több sé ge ma már
nem elég szik meg a lelôhe lyi ada tok fel so ro lá sá -
val. Nem csak azt köz lik, mi lyen fa jok él nek az
adott vízterekben, ha nem – ki te kin tés sel az öko -
ló gia fe lé – a je len lé tük kel és ter je dé sük kel kap -
cso la tos kér dé sek re is igye kez nek ma gya rá za tot
ad ni. Az ilyen ökofaunisztikai szem lé le tû köz le -
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mé nyek nek ko moly sze re pe van ab ban, hogy a
faunisztika kez di vissza sze rez ni presz tí zsét. A
pub li ká ciók lé nye ge azon ban to vább ra is az, hogy
hol, mi kor és mennyit ész lel tünk egy-egy faj ból.
Kons tan ciát, do mi nan ciát, denzitást, diverzitást,
ha son ló sá got szá mí ta ni és kö zöl ni nem kö te lezô,
hiá nyuk tól még na gyon ér té kes le het egy dol go -
zat, de ha az alapvetô elôfor du lá si ada tok nin cse -
nek ben ne, az egész nem so kat ér. 

Kö ze le dé sünk és csat la ko zá sunk az Eu ró pai
Unió hoz elônyére vált a halfaunisztikai ku ta tá -
sok nak. A Nem ze ti Biodiverzitás-monitorozó
Rend  szer ha zai kiala kí tá sa, a Víz Keretirányelv
elôírá sai nak al kal ma zá sa és az Eu ró pai Unió ter -
mé szet vé del mé nek ge rin cét al ko tó Natura 2000
ne vû prog ram ból adó dó felada tok vég re haj tá sa a
ko ráb biak hoz ké pest igen je lentôs ener giá kat
moz gó sí tott, és ko moly ered mé nye ket ho zott a
halfaunisztikai vizs gá la tok te rén. A ku ta tá sok
szer ve zett sé ge, in ten zi tá sa és pub li ci tá sa azon ban
még messze van a kí vá na tos szinttôl. Nap jaink ban
pél dául, ami kor a Du nán újabb és újabb fa jok ér -
kez nek a Fe ke te-ten ger vidékérôl, kiemelt fela-
dat ként kel le ne ke zel ni a Mo hács tól dél re esô fo -
lyó sza kasz ku ta tá sát. Má jus tól ok tó be rig he tente-
kéthetente vizs gá lód va ta lán nem oszt rák és szlo -
vák ku ta tók tól kel le ne meg tud nunk, hogy egy-egy
föl fe lé ván dor ló faj már túl ju tott raj tunk. 

A ha lá sza tot je len leg sza bá lyo zó 1997. évi XLI.
tör vény saj nos nem biz to sít ked vezô fel té te le ket a
ku ta tás hoz. Egy részt több pa pírt kell hoz zá be sze rez -
ni, mint az Eu ró pai Unió bár mely más tag ál la má ban,
más részt az ál la mi tu laj do nú vi zek ku ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sét a bérlôkre bíz za, akik nem fel tét le nül a
köz ér de ket tart ják el sô ren dû szem pont nak. Meges -
het, hogy a ha lá sza ti jo go sult meg ta gad ja az en ge -
dély kiadá sát, aho gyan tör tént a Ti sza 2000. évi cia -
nid szennye zé sét kö vetôen vizs gá ló dó nem zet kö zi
ex pe dí ció ese té ben. A té má hoz kap cso lód va saj ná lat -
tal kell meg ál la pí ta nunk, hogy a hét éve be ha ran go -
zott Ti sza-ku ta tó in té zet lé te sí té sé re sem lát tunk pró -
bál ko zást. Pe dig szû kös anya gi vi szo nyok mel lett is
lét re le he tett vol na hoz ni legalább egy né hány fôs
köz pon tot, amely ki dol goz za a ku ta tás prog ram ját,
meg ke re si a rész felada tok ra al kal mas ku ta tó he lye -
ket, szer zô dé se ket köt, össze han gol ja a mun kát,
majd összeg zi és köz zé te szi az ered mé nye ket.

A tu do má nyos közélet nor mái sze rint a pub li ká -
lás elen ged he tet len ré sze a ku ta tó mun ká nak.
A nyom ta tás ban meg nem je lent vizs gá la ti ered -
mé nyek a tu do mány szá má ra nem lé tez nek. Újab -
ban ugyan kez de nek el fo ga dot tá vál ni bi zo nyos
internetes fó ru mok is, de az ezek re vo nat ko zó sza -
bá lyok még nem kris tá lyo sod tak ki. Tud nunk kell
azon ban, hogy a csu pán né hány pél dány ban létezô
ku ta tói je len té sek sem mi kép pen nem te kint hetôk
pub li ká ciók nak. Igé nyes tu do má nyos mun kák ilye -
nek re nem hi vat koz nak, iro da lom jegy zé kük ben
ilyen té te lek nem sze re pel nek.

Ugyanak kor min den közpénzbôl fi nan szí ro zott
vizs gá lat tal szem ben el vár ha tó, hogy ered mé nyei
nyil vá nos sá got kap ja nak. E té ren is van mit ten -
nünk, mert je len leg a ku ta tá si je len té sek nagy ré -
sze még a szû kebb szak ma elôtt is is me ret len ma -
rad. Sze ren csés eset ben ugyan ké szül belôlük va la -
mi lyen kiad vány, eset leg fel ke rül nek a vi lág há ló ra,
de fel le lé sük höz igen gyak ran csak a vé let len se gít
hoz zá. So kat se gí te ne egy fo lyó irat meg egy inter-
netes fó rum, amely rend sze re sen tá jé koz tat na e
do ku men tu mok elér hetôségérôl. Az ada tok össze -
gyûj té se nem je lent het megold ha tat lan fel ada tot,
hi szen gya kor la ti lag csak a mezôgaz da sá gi és a
kör nye zet vé del mi tár ca fi nan szí roz faunisztikai
jel le gû ku ta tá so kat. A köz zé té telt a Ha lá szat cí mû
szak lap és a sa ját hon lap pal rendelkezô Agro -
inform Kiadó egyaránt szí ve sen vál lal ná, ez zel is
se gít ve az ered mé nyek köz kinccsé vá lá sát. 

A Ma gyar Hal ta ni Tár sa ság fon tos felada tá nak
te kin ti a kár pát-me den cei, ezen be lül is fôként a
ma gyaror szá gi ter mé sze tes vi zek re irá nyu ló hal-
faunisztikai ku ta tá sok ösz tön zé sét. En nek ér de ké -
ben vál lal sze re pet ha zai és nem zet kö zi vizs gá la -
tok ban, s en nek je gyé ben szer vez te meg 2005-ben
az I. Ma gyar Hal ta ni Kon fe ren ciát, 2006-ban pe -
dig a tár sa ság tu do má nyos elôadói ülé sét. E ren -
dez vé nyek elôadá sai zöm mel faunisztikai té má -
val fog lal koz tak, s ezt re mél jük a 2007 ôszére ter -
ve zett II. Ma gyar Hal ta ni Kon fe ren ciá tól is. 

A ku ta tás sal egyen ran gú feladat nak te kint jük az
ered mé nyek és ta pasz ta la tok köz kinccsé té te lé nek
elôse gí té sét. Ezért a Ha lá szat ban rend sze re sen köz -
lünk faunisztikai kishíreket, ame lye ket to vább ra is
vá runk tag jaink tól. Emel lett azt is ter vez zük, hogy
össze gyûjt jük és köz read juk az utób bi 60 év halfau-
nisztikai tár gyú pub li ká ciói nak bib liog rá fiá ját. Él ve
az al ka lom mal, fel kér jük a faunisztikai dol go za tok
szerzôit, hogy a té má ba vá gó köz le mé nyeik jegy zé -
két – be leért ve a vi lág há lón elér hetôeket is – szí ves -
ked je nek mielôbb meg kül de ni a Hal ta ni Tár sa ság
e-mail cí mé re: mhtt@freemail.hu.

(A cikk hez tar to zó iro da lom jegy zé ket 
a Szer kesztôség ké rés re meg kül di.)

Elekt ro mos min ta vé tel a Sa jón 
(Dr. Harka Ákos fel vé te lei)



A ha zai hal te nyész tés ben a halkeltetô há zak
ered mé nyes mû kö dé se a min den na pi
gya kor lat ré sze. Fia tal jaink ban ta lán fel

sem vetôdik, hogy más ként is le het ne iva dé kot
elôál lí ta ni, az éven kén ti után pót lást biz to sí ta ni,
mint a halkeltetôkben, hor mo ná lis in duk ció ra
ala po zott sza po rí tá si mód sze rek kel. Az is min -
den ki szá má ra nyil ván va ló, hogy a te nyész tett
hal fa jok ra „testreszabott” tech no ló giá kat dol goz -
tak ki a szak em be rek, ame lyek hez pon to san
meg fo gal ma zott pro to kol lok (lé pé sen kén ti tech -
no ló giai leírá sok) tar toz nak. A kü lön bözô hal fa -
jok ra kiala kí tott sza po rí tá si tech no ló giák ban
van nak, le het nek mi ni má lis el té ré sek az or szág
kü lön bözô ré giói ban üze melô halkeltetôkben, a
leg fon to sabb alap ele mek azon ban min den jól
mû ködô kel tetôház ban azo no sak. 

Ezek a kö zös kel tetôhá zi alap el vek né hány
pont ban össze fog lal ha tók:

1. A hal sza po rí tás fo lya ma ta kontrolált kö rül -
mé nyek kö zé (rend sze rint épü let be) ke rült, így
rész ben füg get len né te hetô az idôjá rás gyors és
erôtel jes vál to zá sai tól. Ez a fel té tel a ter vez -
hetôséget és a biz ton sá got szol gál ja.

A kel tetôház nak nem kell fel tét le nül min den
té ren a mû sza ki megol dá sok csú csán áll nia. Az
egy sze rûbb gyak ran biz ton sá go sabb. Mi nél több
a gép, a for gó al kat rész (mo to rok, szi vattyúk,
stb.) an nál na gyobb a meg hi bá so dás koc ká za ta
és an nál költ sé ge sebb a kel tetôház ter me lé se.

2. A kel tetôhá zi hal sza po rí tás igen spe ciá lis is -
me ret anya got igé nyel a szakemberektôl. Az el -
mé le ti tu dás fon tos, de nem elég sé ges fel té te le a
ha té kony sza po rí tá si mun ká nak. Az sem hát rány,
ha az el mé le ti tu dás mel lé több éves gya kor lat is
tár sul. 

Iga zi ta pasz ta la tok ra a fia tal szak em ber leg ha -
té ko nyab ban úgy te het szert, ha el tölt egy-két
sza po rí tá si sze zont olyan kel tetôben, ahol a sza -
po rí tást ru tin sze rûen és ered mé nye sen mû ve lik.
Az ilyen kel tetôkben a ha lász mes ter is sok szor
töb bet tud a gya kor la ti hal sza po rí tás ról, mint a
leg kép zet tebb dip lo más fia tal. Ha a kezdô szak -
em ber nem ezt az utat jár ja, ha nem ma gá ra van
utal va és min dent a ma ga ká rán kény te len meg -
ta nul ni, na gyon sok ku darc él mény ben lesz ré sze,
és az inas évek hosszú idôre nyúl hat nak.

3. A kel tetôház víz el lá tá sa. Min den halkeltetô
egyik leg ne he zeb ben megold ha tó kér dé se a
meg fe lelô mennyi sé gû, és minôségû víz for rás

biz to sí tá sa. E té ren van a leg na gyobb vál to za tos -
ság a ha zai halkeltetôk kö zött. Errôl a kérdésrôl
hossza san le het ne ér te kez ni, a rész le tes meg vi ta -
tás meg töl te né akár egy to váb bi ter je del mes köz -
le mény ol da lait is.

A na gyobb ka pa ci tá sú halkeltetô víz igé nye
sze zo ná lis, a sze zon ban azon ban fo lya ma tos.
Mér té két te kint ve rö vi debb idôsza kok ban elér he -
ti egy ki sebb te le pü lés víz szük ség le tét is.

A kel te té si cé lok ra fel hasz nál ha tó víz mi nô sé -
ge is na gyon fon tos. Ál ta lá ban azt mond hat juk,
hogy ivó víz minôségre kell tö re ked nünk. Ez
azon  ban nem azt je len ti, hogy ivó víz zel ered mé -
nye sen le het ha lat sza po rí ta ni, mert ugyanak kor
élôvíz nek is kell len nie (ma gas oxi gén tar ta lom,
re du ká ló ve gyü le tek hiá nya stb.). A kel tetôház vi -
zé nek vissza for ga tá sá ra is kor lá to zot tak a le he tô -
ségek, mert a „tisz tá nak” lát szó víz nem fel tét le -
nül al kal mas újabb ik ra-, vagy lár va té tel ne ve lé -
sé re.

A gya kor lat ban van nak szûrt vagy rész ben
szûrt tó víz zel, ar té zi kút víz zel ke vert, rit káb ban
ivó víz zel ke vert vi zet hasz ná ló halkeltetôk. A kér -
dés bo nyo lult sá ga miatt nem rit kák az idôsza kos,
víz ere de tû ne héz sé gek csak nem min den kel -
tetôben.

4. A kel tetôhá zi hal sza po rí tás al kal ma zá sa kor
min  den tech no ló giá ban és min den hal faj ese tén
kö zös az ívás ki vál tá sát elôidézô hor mon ha tá sú
sze rek hasz ná la ta. Er re azért van szük ség, mert
az épü le ten be lü li kö rül mé nyek ese tén hiá nyoz -
nak a pe te sej tek végsô beéré sét sti mu lá ló kör -
nye ze ti ha tá sok. Eze ket az öko ló giai ha tá so kat
külsô ere de tû hor mo ná lis sti mu lá ció val ér jük el.
Ez zel a te nyésztô idô zí te ni is tud ja anya ha lai sza -
po ro dá sát, ami a ter vez hetôség szem pont já ból
igen je lentôs elôny.

A hor mon ha tá sú sze rek al kal ma zá sa a kel -
tetôhá zi sza po rí tás fon tos lé pé se, azon ban hi ba
len ne ezt a kér dést túl hang sú lyoz ni, és az eset le -
ges ku dar cot egyér tel mûen a rosszul al kal ma -
zott, vagy ha tás ta lan nak vélt hor mon ke ze lés re
há rí ta ni. Ter mé sze te sen az elég te len hor mon ha -
tás gya ko ri oka le het az ered mény te len ség nek,
de a leg ha té ko nyabb hor mon ve gyü let sem ké pes
he lyet te sí te ni egy elég te len kör nye ze ti ha tást (pl.
ala csony oxi gén szin tet az anyahaltartó me den -
cék ben).

5. A ha té kony anya hal elôké szí tés hang sú lyos
volta. A hal sza po rí tás sal fog lal ko zó vál lal ko zá -
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sok nak ener giát, for rá so kat kell el kü lö ní te ni az
anya hal ál lo má nyok ra, faj tól füg get le nül. Nem
le het pia ci ál lo má nyok ból ki vá lo ga tott anya ha -
lak kal ered mé nye sen dol goz ni. A sza po rí tó egy -
ség nek meg fe lelô te ret (kis ta va kat, te lelôket),
gon dos ko dást, kü lön le ges ta kar má nyo kat (be -
leért ve a ra ga do zók táp lá lék hal ál lo má nyait is),
ál lan dó el lenôrzést kell szer vez ni a fel ké szí tés
idôsza ká ban. Ez az egyik legjelentôsebb költ-
ségtényezô a hal sza po rí tás te rén.

A leg több faj nál a sza po rí tás elôtti idôszak ban
az iva ro kat el kell kü lö ní te ni, ami szin tén hely -
igé nyes fel té tel. Ez alól a növényevô ha lak ki vé -
telt ké pez nek.

6. A kon tak tus és a jó vi szony a kel tetôház és a
fo ga dó gaz da ság kö zött. A sza po rí tás csak úgy ha -
té kony, ha le hetôvé tesszük part ne reink szá má -
ra, hogy ivadéknevelô ta vai kat idôben fel ké szít -
hes sék a kel tetôbôl ki bo csá tott táp lál ko zó iva dék
fo ga dá sá ra.

A part ne rek bi zal má nak meg szer zé se, meg ôr -
zése is eb be a kér dés kör be tar to zik.

A kel tetôhá zi iva dék vá sár lás bi zal mi kér dés.
Még so ha sen ki nem szá molt meg egy mil lió ponty -
lár vát ki he lye zés elôtt, te hát a vá sár ló meg bí zik a
kel tetôház ada tai ban, ad dig, amíg az ellenkezôje
be nem bi zo nyo so dik. Ez pe dig gyor san be kö vet -
kez het, mert az egy hó na pos, elône velt iva dék da -
rab szá ma már jól be csül hetô. Az elône ve lés ered -
mé nyes sé ge vi szont nem csak a kel tetôház ból ki -
bo csá tott lár va lét szám tól függ, ha nem a fo ga dó tó
elôké szí tett sé gétôl is, ezért a fe lelôsség már leg -
alább két part ner kö zött osz lik, amibôl az egyik a
ki bo csá tó, a má sik a tóelôké szítô.

A kel tetôhá zi több let rá for dí tás (pénz esz köz -
ben, hu mán erôfor rás ban, te rü let ben stb.) több -
szö rö sen meg té rül a min den más sza po rí tá si
mód szer nél ked vezôbb ered mé nyek ben, a ter -
vez hetôségben, és a ter me lés biz ton sá gá ban.

A hal fa jok kö zöt ti mód szer be li kü lönb sé gek re
itt nem té rek ki. Ér de mes szót ej te ni vi szont ar -
ról, hogy a je len le gi fej lett sé gi szin tet a szak ma
mi lyen utat be jár va ér te el, és még mi vár ha tó.

Elôször is büsz kék le he tünk szak em be reink -
re, mert a nem zet kö zi szak mai köz vé le mény is
elis me ri az e té ren elért ha zai ered mé nye ket.
Több faj sza po rí tá si mód sze rét „ma gyar mód -
szer ként” is me rik szer te a vi lág ban. Szak em be -
reink szá mos fejlôdô or szág ban ta ní tot ták meg
ha lat sza po rí ta ni, te nyész te ni a hely bé lie ket, és
ez zel fon tos missziót tel je sí tet tek.

A kel tetôhá zi sza po rí tá si tech no ló gia meg szü -
le té se elôtti idôszak ra az ál lan dó, évrôl év re
jelentkezô iva dék hiány volt a jellemzô. Ez az iva -
dék hiány volt a mo tor ja an nak a ver seny nek,
amely a hal sza po rí tás te rén év ti ze dek kel ezelôtt
el kezdôdött, és ami a mai ál la po tok hoz ve ze tett. 

Az igény felis me ré se ön ma gá ban ke vés lett
vol na. Olyan ku ta tó el mék re volt szük ség, akik az

éles nem zet kö zi ver seny ben krea tí van meg is
tud ták ol da ni a prob lé má kat. És itt nem csak a
fôhi va tá sú ku ta tók ra gon do lok, ha nem azok ra az
új iránt fo gé kony gya kor la ti szak em be rek re is,
akik hit tek a ku ta tók nak és for rá so kat, fel té te le -
ket biz to sí tot tak a ku ta tá si ered mé nyek meg va ló -
sí tá sá hoz.

Ta lán legcélravezetôbb a ponty, mint legjelen-
tôsebb kö zép- eu ró pai hal fa junk pél dá ján át te kin -
te ni ezt a fejlôdést.

Pon tyot nem csak kel tetôház ban le het sza po rí -
ta ni. Szer te a vi lá gon sza po rít ják ezt a fon tos hal -
fajt ter mé szet sze rû sza po rí tá si mód sze rek kel is.
Ilyen mód szer volt töb bek kö zött a XIX. szá zad -
ban ki dol go zott kistavas Dubics mód szer, ame -
lyet szin tén ma gyar szak em ber, Dubics Ta más
dol go zott ki. Ezt a mód szert fôként né met és cseh
te rü le te ken fej lesz tet ték ma gas szint re. (A ha zai
gya kor lat ban in kább a koc ká za to sabb nagytavi
ívatást ré sze sí tet ték elônyben.)

A ponty sza po rí tás fejlôdése te rén át tö rést je -
len tett Woynarovich Elek ku ta tó pro fesszor mun -
ká ja, aki az 1950-es évek vé gén si ker rel ke zel te a
ponty ik rát kony ha só ból és kar ba mid ból ké szí tett
ol dat tal és meg szün tet te a ponty ik ra ra ga dós sá -
gát. Ez zel el há rult az aka dály a Zuger-üve ges
pon ty  ik ra ér le lés elôl.

A gya kor la ti szak em be rek felis mer ték a mód -
szer je lentôségét, és a hat va nas évek ele jén né -
hány év alatt be ve zet ték az új sza po rí tá si el já rást
a szé les gya kor lat ba. Kel tetôhá zak épül tek több
nagy hal gaz da ság ban.

A következô aka dály a kel tetôház ból szár ma zó
táp lál ko zó ponty lár va igen gyen ge meg ma ra dá sa
volt. Mi vel nem is mer tük kellôen a ne velô ta vak
zooplankton ál lo má nyá nak egy más ra épülô sza -
ka szait, a kel tetôház ban elôál lí tott lár vák nagy
há nya da el pusz tult a ra ga do zó zooplankton szer -
ve ze tek (Copepoda) je len lé te miatt. Más ese tek -
ben a mé ret be li al kal mat lan ság volt oko zó ja a
hal lár vák éhe zé sé nek, majd pusz tu lá sá nak.

Az elône velô ta vak plank ton vál to zá sai nak be -
ha tó vizs gá la ta meg hoz ta a megol dást. A ne velô
ta va kat úgy le he tett al kal mas sá ten ni a táp lál ko -
zó ponty iva dék fo ga dá sá ra, hogy a plank ton sza -
po ro dá sá hoz szük sé ges táp anya go kat (elsôsor -
ban szer ves trá gyát) kel lett fo lya ma to san biz to sí -
ta ni egy mé ret be li, faj be li vegy sze res plank ton
sze lek ció egyide jû al kal ma zá sá val.

A kel tetôhá zi lár va elôál lí tás és a fo ga dó tó
plank ton sze lek ció ja együt te sen biz to sít ja a szak -
ma szá má ra a min den kor szük sé ges vetôma got,
az elône velt hal iva dé kot.

A ha lá szat, a hal te nyész tés igen ôsi és alap jai -
ban kon zer va tív mezôgaz da sá gi ága zat, hi szen
többszázéves mód sze rek kel, a megúju ló ter mé -
sze ti (ví zi erôfor rá so kat) kiak ná zó, azok ra épülô,
ôsi esz kö zö ket al kal ma zó mes ter ség. Van azon -
ban né hány sza ka sza, pl. a kel tetôhá zi hal sza po -



rí tás és kistavas iva dék ne ve lés, ahol olyan ered -
mé nye ket tud fel mu tat ni, amit egyet len más ha -
szon ál lat te nyésztô ága zat sem tud még meg kö -
ze lí te ni sem.

Gon do lok itt a biz ton sá gos, rep ro du kál ha tó
ered mé nye ket adó szu perovu lál ta tás ra, ami kor
egyidôben több százezer, il let ve több mil lió test -
vér pe te sej tet ál lí tunk elô. Ezt a po ten ciá li san
nagy tö me gû ivar sej tet ,, in vitro” (tál ban) ter mé -
ke nyít jük. Ese ten ként a ter mé ke nyü lés csak nem
100%-os. A kel tetôhá zak ban a vé dett kör nye zet -
ben le foly ta tott embriogenezis (ik ra inkubáció a
Zuger-edé nyek ben) szin tén csak nem vesz te ség -
men tes, és ha son ló ha té kony sá gú a nemtáp lál -
kozó lár va sza kasz vé del me is.

A fej lett és ha té kony sza po rí tá si mun ka mel -
lett a szak ma meg tar tot ta a gaz da sá gos, a ter mé -
sze ti erôfor rá so kat hasz no sí tó, ol csón ter melô ta -
vi fel ne ve lés mód sze rét, és nem erôltette a sok kal
drá gább, tel jes ér té kû tá pok ra ala po zott ipar sze -
rû mód sze rek ki fej lesz té sét. 

A ha gyo má nyos és egy ben ol csón ter melô ta vi
tech no ló gia és a biz ton sá gos, kor sze rû sza po rí tá -
si tech no ló giák si ke res kom bi ná ció já val a ha lá -
sza ti ága zat egyelôre az egy re ne he zedô gaz da sá -
gi kör nye zet ben is ké pes gaz da sá go san ter mel ni.
Raj tunk áll, hogy a foly ta tás is si ker tör té net le -
gyen, ami hez a kö rül mé nyek hez ru gal ma san al -
kal maz kod ni ké pes ága za ti stra té gia is elen ged -
he tet le nül szük sé ges.
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Szak la punk 
Er dély ben és más hol

Kászoni Zol tán

Az öre gek – mint most én a 80-ikban –, azon
vesszük ész re ma gun kat, hogy a múl tunk -
ban ko to rá szunk. Ilyen kor a rossz em lé kek

leg több ször el fe lejtôdnek, s csak a szé pek re kí vá -
nunk em lé kez ni. Ilye nek a felejt he tet len, szép
„halas” em lé kek is. Ne kem is van nak szép halas
em lé keim: az „óha zá ból”, Erdélybôl és az „új -
ból”, Ma gyaror szág ról is. Több ilyen szép halas
em lé kem most pont fél év szá za dos, és azok a
most 100 éves Ha lá szat hoz kap cso lód nak…

Elsô ta lál ko zá som a Ha lá szat tal

Ad dig még so ha sem jár tam Ma gyaror szá gon,
de föld raj zát, tör té nel mét (az ezer éves az enyém
is) s ér té keit jól is mer tem szüleimtôl, ta ní tó bá -
csim tól Baróton, a pia ris ta fôgim ná ziu mi ta ná -
raim tól Ko lozs vá ron, könyvekbôl, al bu mok ból,
térképekrôl, a bu da pes ti rá dió ból s más hon nan (az
ellenkezôje szé gyen lett vol na min den ak ko ri er -
dé lyi ma gyar szá má ra). Azon ban az egye te mi évei -
mig a ma gyar or szá gi ha lá szat ról sem mit sem tud -
tam. Az ol va só nak le het, fur csán hang zik, de az zal
Moszk vá ban, a Ha lász ipa ri és Hal gaz da sá gi Mû -
sza ki Egye te men kezd tem megis mer ked ni (azóta
az in téz ményt Hrus csov pa ran csá ra Ka li nyin grád -
ba he lyez ték, de a ne ves pro fesszo rok nem kö vet -
ték azt).

Is mer ke dé sem a ma gyar ha lá szat tal Moszk vá -
ban a következôképpen kezdôdött: egy szép na -
pon, 1948 ôszén, hí vat nak az ichtyológiai tan -
szék re, ahol a vi lág hí rû Berg és Nyikolszkij pro -
fesszo rok vár tak rám (tud va, hogy ro má niai ma -

gyar hall ga tó va gyok), és ke zem be nyom ták
Répássy Mik lós „Édes ví zi ha lá szat és hal te nyész -
tés” cí mû, 540 ol da las köny vét: „Kér jük, Zol tán
(így, mert Tildy Zol tán el nök után en gem is így
szó lí tot tak), for dít sa belôle ne künk a be tû ren des
tárgy mu ta tót!” Ez ott, hely ben, ne he zen – né me -
tül – si ke rült is, ta ná raim meg is kö szön ték.
(Néme tül tár sa log tunk, én ak kor, kez det ben oro -
szul még nem be szél tem, ugyanis az orosz nyel -
vet Ro má niá ban az 1948-as tan ügyi re for mig
nem ta ní tot ták. Késôbb, úgy 1950-ben a Répássy-
könyvbôl már több fe je ze tet for dí tot tam le ta ná -
raim nak.) A Répássy köny vet még I. éves hall ga -
tó ként ha ma ro san kiol vas tam re zi den ciá mon, a
könyv tár ban. Így is mer ked tem meg a Répássy
könyvbôl, ott Moszk vá ban, a ré gi Ma gyaror szág
ha lá sza tá val és a hal te nyész tés alap fo gal mai val,
így sok szem pont ból megelôzve kol lé gái mat.

De ott Moszk vá ban, az egye te men más is tör -
tént 1949-ben, má sod éves ko rom ban: a Hal te -
nyész tés Tan szé kén Jeleonszkij és Cserfasz pro -
fesszo raim egy szép na pon több kö teg nyi, spár -
gá val át kö tött szak la pot rak tak elém. „Na, Zol tán,
kér jük, ezekbôl for dít son ne künk írá so kat: a ma -
gyar ha lá szat ról, a Ba la ton süllôjérôl és a mes ter -
sé ges süllô fész kek rôl, a tük rös ma gyar te nyész -
ponty ról, a vengerszkij-hungaricus vadpontyról.
És ha, Zol tán, ta lál ben nük va la mit a ma gyar ha -
lá sza ti jog sza bá lyok ról, ezek is ér de kel nek min -
ket. És ha ezek ben a ma gyar ha lá sza ti szak la pok -
ban – volt ott vagy 120 pél dány, több év fo lyam nyi! –
ta lál még, Zol tán, más ha lá sza ti új don sá go kat is
(nem tud hat tam, mik le het tek szá muk ra új don -
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sá gok), kér jük, azo kat is for dít sa le ne künk. Írás -
ban (puff ne ked, Zolti, dol goz hatsz, amíg tár said
szó ra koz nak, de ez se gít ne ked az orosz nyelv ta -
nu lás ban, s ez hasz nod!). Ezen túl ön nek itt a tan -
szé ken van a he lye, itt lesz ma gá nak íróasz tal, itt
van pa pír és min den, ami kell. Ezen túl itt a tan -
szé ken és ne a kö zös ben ves se le a té li ka bát ját!”
(na Zolti, mond tam ma gam nak, ezen túl reg ge -
len ként meg szû nik a kel le met len sor ban ál lás a
ru ha tár nál, s ez ne ked nagy elônyt, idômeg ta ka -
rí tást je lent).

A 120 (de le het en nél is több) szak lap nem volt
más, mint a bu da pes ti Ha lá szat, an nak II. vi lág -
há bo rú elôtti, egy mást rend sze re sen kö vetô év fo -
lya mai. De vol tak ott 1946–1947-es pél dá nyok is,
raj tuk kéz zel írott lel tá ri meg je lö lé sek kel, ti tok -
za tos szá mok kal és cirill be tûk kel. Késôbb meg -
tud tam, a VNIRO (Össz-szö vet sé gi Ha lá sza ti Ku -
ta tó In té zet) kap ta rend sze re sen a Ha lá szat szá -
mait a ma gyar fôvá ros ból, a szov jet külképvise-
lettôl. Így megint csak Moszk vá ban is mer ked tem
meg a ma gyar szak lap pal, a Ha lá szat tal, an nak
tar tal má val. Így let tem – ta ná raim jó vol tá ból – a
ma gyar ha lá szat és szak ma is merôje a je les szak -
lap ból, hi szen azo kat min den szá má tól, ele jétôl-
végéig elol vas tam. Azok tartalomjegyzékérôl és
egyes cikkekrôl rend sze re sen be szá mol tam Jele -
onsz kijnak és fôleg Bo ris Jo szi povics Cser fasz nak,
a ter mé sze tes édes ví zi hal te nyész tés tan szék -
vezetô pro fesszo rá nak. Utób bi és köz tem ben -
sôséges kap cso lat ala kult ki: egy késô es ti órá  ban
Cserfasz úr el mond ta ne kem, hogy ô Ga lí ciá ban
1914 ôszén ma gyar ha di fog ság ba esett, és Rahó-
Nyíregyháza-Debrecen-Nagy vá rad-Arad-Te mes -
vár út vo na lon (vo nat tal) Bánlakra ke rült, a hí res
Karácsony-féle ponty te nyé szet be, ahol 3 éven át
mun kás ként dol go zott (sok szor em lí tet te az ot ta ni
ma gyar ha la sok, ha lá szok és ve zetôk jó sá gát, em -
ber sé gét az orosz ha di fog lyok kal szem ben). B. I.
Cserfasz pro fesszo rom Bánlakon ké pez te ma gát
haltenyésztôvé, majd ha lász mes ter ré, a ha za té ré -
se után, 1922-ben beirat ko zott a moszk vai
Tyimirjazev Mezôgaz da sá gi Egye tem re, ahol
agrár-halas mér nö ki dip lo má val vég zett, és
nyom ban vissza tar tot ták a hal te nyész té si tan szé -
ken. A Ha lá szat egyes cik keit for dít va ta ná rom ban
to vább él tet tem a ma gyar ha lá szat irán ti szim pá -
tiát, érdeklôdést. A fen tiek alap ján Cserfasz pro -
fesszor óráin min dig ki tért a ma gyaror szá gi hal te -
nyész tés egyes ered mé nyei re, új don sá gai ra, én
pe dig – er re büsz ke va gyok – 1949 óta ol va só ja va -
gyok a Ha lá szat nak, s ez nem ke vés idô!

1957-ben, öt ven éve tör tént

Er dély, Bán ság és Par tium (ak ko ra te rü let,
mint a mai Ma gyaror szág) ha lá sza ti fôfelügyelôje
vol tam 1957-ben (és még to váb bi 3 éven át), Ko -
lozs vár szék hellyel. Egy szép na pon, te le fo non

Bu ka rest be, a mi nisz ter hez ren del tek. Éj jel utaz -
tam, reg gel 7-kor már a tit kár sá gon je lent kez -
tem. Ott már várt Constantin Munteanu, a mi nisz -
té rium (ci pész) ká der igaz ga tó ja, aki elôzetesen,
nagy tit ko lóz va meg kér dez te: „Az elv társ tud-e jól
ma gya rul be szél ni, ír ni és ol vas ni, de jól, mert
szük sé ge lesz rá ha ma ro san.” Töb bet nem árult
el. A mi nisz ter tu dat ta: „Köl csö nös ha lá sza ti ta -
pasz ta lat cse re lesz a ma gyaror szá gi elv tár sak kal,
s er re a Cséffai (Bi har me gye) Ál la mi Ha lá sza ti
Vál la lat igaz ga tó ját, Bo ra Gyorgyet és önt je löl -
tem ki, aki tud ma gya rul”. Ott a ka bi net ben, a mi -
nisz ter hal la tá ra szin te el kur jan tot tam ma gam,
hi szen egy 3 hét nek ígérkezô ma gyaror szá gi
kiküldetésrôl – ak kor, ma gam faj ta vi dé ki ha lá -
sza ti felügyelôcske – ál mod ni sem mer tem.
(Késôbb, a ro má niai viszontlátogatáson én kap -
tam a felada tot, hogy el kí sér jem a Du na-del tá ba,
a fo lyam felsô ár te rü le té re, hal te nyé sze tek be és
ku ta tó ál lo má sok ra, Cséffára, és kis csel lel Szé -
kely föld re is, Nagy Dá nielt, a Hal gaz da sá gi Tröszt
igaz ga tó ját és Hor váth Ká rolyt, a Ba la to ni Ha lá -
sza ti Vál la lat ak ko ri igaz ga tó ját.)

Így ke rül tem – éle tem ben elôször – Bu da pest -
re: a Kos suth tér 11-be, majd a Hal gaz da sá gi
Tröszt höz, és a Ha lá sza ti Felügyelôségbe. A Ha lá -
szat szer kesztôségébe megil letôdve, szin te sa rui -
mat le vet ve lép tem. Ott már töb ben vár tak, ott
megis mer ked het tem a ma gyar ha lá szat ak ko ri (s
mai) je les szak em be rei vel. Kü lön él mény volt
szá mom ra, hogy megis mer ked het tem a Ha lá szat
fôszer kesztôjével, Ribiánszky Mik lós sal, aki há -
rom na pos vi dé ki halas utam ra is el kí sért. A szer -
kesztôség több tag ja is se gí tett a ta pasz ta lat cse re
le bo nyo lí tá sá ban. A szak la pot ol vas va min dig a
Ha lá szat Mek ká já ba kí ván koz tam, Bu da pest re –
még Moszk vá ban is, egye te mi hall ga tó ként
(1948–1953), – s íme, most, 1957-ben ez tel je sült!
Nem cso dás? Sze ren csém volt fel vi lá go sult mi -
nisz te rem mel, Pascu Stefǎnescuval: ô na gyon jól
tud ta, mit je len te nek ne vem ben a „K” és az „i”
be tû. Tud ta, hogy a Zol tán ke reszt név alatt csakis
egy ma gyar (egy „szekuj”=székely) la koz hat, így
en gem kül dött a ha lá szat ma gyaror szá gi szen té -
lyei be, a ma gyar hal te nyész tés fel leg vá rá ba,
amely re a ro mán ha la sok min dig elis merôleg
néz tek fel (sok szor el gon dol tam: ha a ká der igaz -
ga tó Munteánutól füg gött vol na, le het, he lyet tem
a tulceai Popescu, vagy a ga la ci Vasilescu uta zik a
ta pasz ta lat cse ré re, ma gyar honba). 

Jó nap ra éb red tem ott a ka bi ne ten. Ma is há -
lás va gyok mi nisz te rem nek, így már fia ta lon el -
jut hat tam Ha lá szat szer kesztôségébe, ahol az
1957-ben kiala kí tott kap cso lat máig tart: Dr. Pin -
tér Ká roly fôszer kesztôhöz, a III. eme let re úgy já -
rok, mint ha ha za men nék. Ez pe dig szá mom ra
meg tisz tel te tés, és szé kely föl di lel kem nek ez egy
jólesô ér zés, hi szen ott 1958 óta lel ki csa lád tag -
nak ér zem ma gam.



A Ha lá szat Ro má niá ban s más hol

Tör tént, hogy – az er dé lyi Mezôség több száz -
éves ha las ta vai mellôl, a fôag ro nó mu si beosz tás -
ból –, to váb bi szol gá lat ra Bu ka rest be ren del tek
(ott a 43-ból 34-et dol goz tam, min dig a szak má -
ban). Fe le ség gel, fiú gye rek kel köl töz tem. A „do -
log” nem volt ínyem re, de el len kez ni sem le he -
tett, de azért székely ko nok ság gal meg pró bál tam,
hogy utó lag ne te hes sek ma gam nak szem re há -
nyást: „Erdélybôl trak tor ral sem hoz hat nak fel!” –
mond tam, mi re mi nisz te rem kis sé dü hö sen ezt
fe lel te. „Elv társ, a párt erôsebb lesz a trak tor nál.”
Erôsebb volt.

Mindez 1961-ben tör tént, ami kor ki ne vez tek –
két évi hal te nyész té si laborfônökségem után -, a
Köz pon ti Ha lá sza ti Ku ta tó és Ter vezô In té zet
igaz  ga tó já nak.

Eb ben az új minôségemben, még fris si ben, az
in té zet ha tal mas könyv tá rá ban érdeklôdtem a
kül földrôl cse ré be, vagy elôfi ze té ses ala pon ér -
kezô, ide gen nyel vû szak la pok, fo lyó ira tok után.
A min den tu dó Gomboşiu Valentina (ap ja ne ve:
Gom bos), a te mes vá ri szár ma zá sú nagy mû -
veltségû és több nyel vet be szélô fôkönyvtárosnô
fel vi lá go sí tott: „a Ha lá szat ra nem fi zet tünk ed dig
elô” – mond ta, s ez egy ben elôdömet is bí rá lóan
hang zott. El ren del tem a szak lap azon na li elôfi ze -
té sét a pos tán. Az elsô ma gyaror szá gi lá to ga tóm,
Dr. Tóth Já nos Du na kutató, a sze re tett Janó 1962-
ben már meggyôzôdhetett a könyv tár ban a Ha lá -
szat jelenlétérôl, s örö mét ki is fe jez te. Hát még
én? A fôkönyvtárosnô az évek fo lya mán a ma gyar
szak lap ból szám ta lan cik ket for dí tott le ro mán
nyelv re – in integrum –, s azo kat sok szo ro sí tot ta,
hogy a „ma gyar ered mé nye ket és szak mai új don -
sá go kat” ol vas has sák az in té zet 7 fiók ál lo má sá -
nak ku ta tói Tulcea, Brăiéa, Ga lac, Jaşi (Jász vá -
sár), Tarcău (Tarkô), Nucet és Kons tan cá ban. Így
vo nult be a Ha lá szat a ro mán ha lá sza ti ku ta tás ba,
mint do ku men tum-for rás. (Az már más kér dés,
hogy a „de mok rá cia évei ben”, nap jaink ban már
nem fi zet nek elô Nuceten – a ha lá sza ti do ku men -
tá ciós köz pont ban –, sem más hol kül föl di szak la -
pok ra, mert „nin csen pénz alap” er re…

Több év ti ze den át nem csak a ha lá sza ti ku ta tó
in téz mé nyek ben, de a ko lozs vá ri volt Bo lyai Tu -
do mány egye te men (fôleg a ge rin ces tan szé ken),
a Gyurkó Ist ván pro fesszor ál tal ve ze tett „ha la -
sok”, de kö zön sé ges ha lan dók, hor gá szok s má -
sok, és az er dé lyi ha lá sza ti vál la la tok ma gyar aj -
kú dol go zói is elôfi zetôi és ol va sói vol tak a Ha lá -
szat nak. Még a tá vo li Szé kely föl dön, Baróton (Dr.
Deák Ist ván erdômér nök), Sep si szent györ gyön
(Syl ves ter La jos új ság író), majd Ko lozs vá ron
(Senkálszky End re szín mû vész) is je lez ték ne -
kem a szak lap ban fel ve tett egyes kér dé sek idôsz-
erûségét (ik ra ra ga dós ság talanítása, Zuger-
palackos kel te té se, lár vák elône ve lé sé nek fon tos -

sá ga, nem zet kö zi szak-ki te kin tés stb.). Ko lozs vá -
ron egy hor gász ke zé ben (Sár kány Fe renc) olyan
lap ra akad tam, ame lyet az el nyü vé sig ad tak
kézrôl kéz re. A ro mán pos tán va la mi kor egész
egy sze rûen le he tett elôfi zet ni a Ha lá szat ra, egé -
szen 1981-ig, amíg leál lí tot ták a ma gyaror szá gi (s
rész ben más or szá gok ból szár ma zó) he ti-, ha vi-
és szak la pok ra a „felirat ko zást”, az elôfi ze tést,
lej ben. A rend szer a le til tást így in do kol ta: „nin -
csen az or szág nak va lu tá ja”, s aján lot ták, hogy ol -
vas suk a ha zai, ro mán nyel vûe ket. Ez így ment
ak kor. De a ma gyaror szá gi szak la pok hoz – azok
egyes pél dá nyai hoz – azért hoz zá le he tett jut ni: a
bát rab bak bôrönd al ján, gép ko csi aj tó já ban, ülés
és ak ku mu lá tor alatt, aj tó kár pi to zás mö gött – és
horribile dictu, ez a leg biz to sabb volt – felsôru ha
alatt, be-be csem pész ték Er dély be a Ha lá szat egy-
egy szá mát, ha az nél kü löz he tet len volt a szak -
má ban. Az tán az ön kény ura lom vé ge fe lé ez is
ve szé lyes lett, s meg szûnt a dugosgálás, ha egyál -
ta lán kap tál út le ve let Ma gyaror szág ra. A szak lap-
és könyv csem pé szést 1986-1989 kö zött már nem
resz kí roz ták…

Az tán 1989 ka rá cso nya el hoz ta a de mok rá ciát.
Ma már nincs szük ség a Ha lá szat csem pé szé sé re.
Az er dé lyi ma gyar aj kú diá kok – ha ezt óhajt ják –
Ma gyaror szá gon (is) ta nul hat ják a halas szak mát.
Él tek és él nek is ez zel a le hetôséggel, s mind -
annyian ol va sói a ma gyar ha lá sza ti szak lap nak.

E so rok író ja azért megôrizte ré gi szo ká sát: az
Agroinform Kiadó igaz ga tó ja, Bolyki Ist ván jó vol -
tá ból és Dr. Pin tér Ká roly ada ko zá sá ból, rend sze -
re sen „vi szi” (fe le sé gem sze rint vén mál hás sza -
már ként) Er dély be – a halas ba rá tok nak, volt kol -
lé gák nak, hor gá szok nak is –, a Ha lá szat egyes
szá mait (né ha egész év fo lya mot), ame lyek ta lán
itt ná lunk is ér té ke sít hetôk len né nek. Ez is egy fé -
le halászati-caritas te vé keny ség, tu dást csi szo ló
és léleknemesítô (én an nak te kin tem). Ráadá sul
van is rá igény, hi szen az er dé lyi s más ot ta ni ha -
la sok ab ból vesz nek tu do mást sok szak mai új -
don ság ról, tu do má nyos ku ta tá si eredményekrôl,
ada tok ról, nem zet kö zi ha lá sza ti kitekintésrôl,
ma gyar ha lá sza ti sta tisz ti ká ról, hal bio ló giai és
rend szer ta ni új don sá gok ról, sôt elôsze re tet tel ol -
vas sák a ma gyar ha lá szat ré gi történéseirôl is
írott cik ke ket. Sok az ilyen vissza jel zé sem. A ne -
gyed éves szak lap min den ol da la ol va sott, csak
azt saj nál ják, hogy a fény ké pek és az áb rák, gra -
fi ko nok nem szí ne sek. Ilyen kor Zolti bá csi nyug -
ta tó sza vai az ér vé nye sek: majd szí ne sek lesz nek!
Ne bú sul ja tok.

Va la mi kor a Du na Ha lá sza ti Vegyesbizottság,
KGST, s fôleg a ro mán–bol gár Fe ke te-ten ge ri Ha -
lá sza ti Egyez mény okán, oly kor éven te több ször
is meg for dul tam Bul gá riá ban. Így tör tént, hogy
Szó fiá ban, vagy a ha lá szat fel leg vá rá ban, Bur -
gasz ban, több ször ta lál koz tam Nikola Kolevvel, a
„Ribno Sztopansztvo” (hal gaz dál ko dá si bol gár

20



21

ha vi lap) fôszer kesztôjével, aki sok szor ven dé gül
lá tott iro dá já ban. Ott is ráakad tam a Ha lá szat ra, s
ez jó le sett! Kolev ba rá tom el mond ta: „Zsu zsi, egy
szó fiai bol gár ag rár mér nök bu da pes ti szár ma zá -
sú fe le sé ge rend sze re sen le for dít ja a lap tar ta -
lom jegy zé két s a szá munk ra szük sé ges cik ke ket
tel jes egé szé ben”. Nikola ára doz va be szélt
Woynarovich pro fesszor új ponty ik ra kel te té si
módszerérôl, ame lyet a Ha lá szat ból is mer tek
meg. El is vitt hal te nyé sze tek be, Plov div ba és
Jámbolba, ahol min de nütt rá ta lál tam a lap egyes
szá mai ra, ame lye ket ne kem mu to gat tak s iri gyel -
tek, hogy ol vas ha tom azo kat. Ez tör tént Vár ná ban
is, a Ha lá sza ti Ku ta tó in té zet ben, ahol Ljudja
Ivanov igaz ga tó – volt moszk vai kol lé gám – mu -
to gat ta a Ha lá szat szá mait, s a ki vo na to kat, ame -
lye ket Nikola Kolev ké szí tett. 

Az, hogy a Ha lá szat – és an nak tar tal ma – el ju -
tott Ne pál ba, Dél-Ame ri ká ba s más ho va, ar ról az
ott dol go zó, ott építô és ha lat te nyésztô ma gyar
ba rá taim ne kem sok szor szól tak. Így jut ha tott el
la punk nem csak a szom szé dos or szá gok ma gyar
aj kú ol va sói hoz. Az a szak la punk, amely most
szá za dik év fo lya mát ün nep li, s er re mind annyian
büsz kék va gyunk.

Ami kor 8–10 évesen az Olt, vagy a Kor mos vi -
zé ben tér dig áll va se géd kez tem Deák Al bert

nagy apó nak a fa rok há lós hal fo gá sá ban (éj jel,
rabsicként, de jól esett már nát, paducot, meny ha -
lat, esô után piszt rán got ten ni a ta risz nyá ba!), ak -
kor so ha nem gon dol tam vol na, hogy „ha nagy le -
szek”, ak kor „halas le szek”. Azt már vég kép pen
sem, hogy bu dai ott ho nom ból, itt hon ról já rok
piszt rán goz ni ha za, a Har gi ta al já ba (Ko vá csok,
Fenyô, Setét, Kí gyós, Za lán pa ta kok ra). S a bu ka -
res ti 34 év alatt, az ot ta ni ro má niai 43 év ha las-
szol gá lat alatt sem gon dol tam so ha ar ra – jó,
hogy így tör tént! – hogy a Té té nyi úton ír ha tom le
a fen ti so ro kat – a szívbôl jövô laudációt – a Ha lá -
szat em lék évé ben, a lap ju bi leu mi szá má ba. Jó,
hogy ezt is megér het tem! 

A halas fo lyó ira tunk ról az iga zi laudációt a ma -
gyar ha lá szat és hal te nyész tés, a hal ku ta tás ered -
mé nyei bi zo nyít ják. Egye sek ezek kö zül vi lág ra -
szó lók, iga zi hungarikumok, s eb ben nem kis ré -
sze van a cen te ná riu mát ünneplô Ha lá szat nak!

Kö szö net Landgraf uram nak – s az ôt kö vetô
fôszer kesztôknek –, hogy a Ha lá szat kiáll ta az idô
pró bá ját, mú lá sát. Kü lön há la lelkembôl a lap
mai fôszer kesztôjének, hogy sok szor kö zöl te a ro -
má niai, del tai, s fôleg az er dé lyi ha lá szat ról írott
cik kei met, fény ké pei met. Az ot ta ni ol va sók kö -
szö ne tét is tol má csol ni sze ret ném, hogy a Ha lá -
szat nem fe lej tet te el „ôköt”.

FISH COOP KFT.
ajánlatai:

Részletes felvilágosítás:

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

Telefon: 06-30/9952-187 vagy 06-30/9554-569, 06-56/446-016, Telefon/fax: 06-66/386-437
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Tár sa sá gunk 2007-ben is elô se gí ti a tó gaz da sá -
gok, ter mé sze tes vi zek ivadékolását.

Zsen ge és elô ne velt csu ka-, sül lô-, har csa-, 
ponty-, fe hér és pettyes bu sa-, amur iva dé kot kíná -
lunk meg vé tel re.

Tár sa sá gunk igény sze rint a zsen ge és elô   nevelt
iva dé kot hely szín re szál lít ja.

Az árak a ta vasszal kiala kult or szá gos árak nak
meg fe le lôen megál la po dás alap ján ke rül nek meg -
ha tá ro zás ra.

A FISH COOP KFT. a GALATI „PLASE
PESCARESTI” SA Há ló gyár ter mé kei nek ki zá ró la -
gos ma gyaror szá gi for gal ma zó ja.

Vál lal ja:

� há lók (mû anyag),
� kö te lek (mû anyag és ken der),
� inslégek (mû anyag),
� há ló cér nák és kö tö zô anya gok (mû anyag),
� bálaköztözô zsi nó rok (mû anyag) rö vid ha tár  -
idô vel tör té nô szál lí tá sát.

A há lók anya gá nak vas tag sá ga, szí ne, szem nagy -
sá ga, bi zo nyos ha tá rok kö zött a léhés mély sé ge
és hossza egye di leg meg vá laszt ha tó.

Ugyanígy a kö te lek, inslégek, há ló cér nák és kö tö -
zô anya gok vas tag sá ga és szí ne a meg ren de lô
igé  nye sze rint tel je sít he tô.



„Navigare necesse est”, azaz „Ha józ ni pe -
dig szük sé ges”. Így mond ja ezt a la tin
köz mon dás. „A Ha lá sza tot ol vas ni kell, a

Ha lá szat ba ír ni kell”. Ez utób bi mon da to kat vi -
szont egy fia tal ti ha nyi ku ta tó, név sze rint Tölg
Ist ván mond ta egy kezdô ál lat or vos-pa ra zi to ló -
gus ku ta tó nak, aki fe jé be vet te, hogy a ha lak be -
teg sé gei vel fog fog lal koz ni, és meg ta nul ja az
ichthyológia va la mint a ha lá szat tu do má nyá nak
rej tel meit is. Az, hogy a ha lá sza tot ol vas ni kell,
nem je len tett kü lö nös új don sá got, mi vel a je len
so rok író ja, avagy az ak ko ri fia tal ku ta tó, aki az
ál lat or vo sok ré szé re egy meglehetôsen is me ret -
len te rü le ten kezd te meg az MTA Állategészségü-
gyi Ku ta tó-In té ze té ben a ha lak pa ra zi tái nak és
pa ra zi tás be teg sé gei nek ku ta tá sát, ma ga is rá jött
ar ra, hogy a ha zai helyzetrôl és igényekrôl leg -
gyor sab ban a Ha lá szat c. fo lyó irat ból sze rez het
in for má ció kat. S ha rá jött er re, nem csak a Ha lá -
szat ak tuá lis szá mait, ha nem a még be sze rez hetô
ko ráb bi szá mo kat is be gyûj töt te, s In té ze té ben a
mai na pig is be köt ve ta lál ha tók ezek a szá mok
mintegy 50 év re visszamenôen. Lé vén azon ban
ak ko ri ban még sze rény em ber, ne he zen fo gad ta
meg, hogy a Ha lá szat ba ír ni is kell. Hi szen a Ha -
lá szat ban ál ta la tisz telt idôsebb haltenyésztôk, sôt
ki vá ló hal kór ta no sok, mint Jaczó Im re vagy Papp
An na tu dó sí tot tak a leg fon to sabb hal egész ség -
ügyi prob lé mák ról és ten ni va lók ról. Igen gyor san
vi lá gos sá vált azon ban szá má ra, hogy a Ha lá szat
ol va só tá bo ra nem csak a hal te nyész tés iránt fo -
gé kony, ha nem szí ve sen tá jé ko zó dik a hal be teg -
sé gek te rü le tén elért ha zai és kül föl di ered-
ményekrôl, és a tá jé koz ta tást igény li is. 

Ez az igény jól lát szik, ha a Ha lá szat nak a –
rend sze res állategészségügyi diag nosz ti kai mun -
ka 1960-ra te hetô megin du lá sa elôtti – 1959-es
szá má ba be te kin tünk. Eb ben az év ben hal te -
nyész tés ben ki vá ló, de a hal egész ség ügy ben nem
kellôen já ra tos szak em be rek, felis mer ve a hal -
kór ta ni prob lé mák je lentôségét, fej tik ki vé le mé -
nyü ket a hasvízkórról, an nak le het sé ges ke ze lés -
érôl, va la mint né hány élôsködôrôl. Né hány köz -
le mény cí me ebbôl az évbôl a következô: „Itt-ott
hasvízkór, itt-ott, min de nütt. Ér de mes-e a has víz -
kóros ál lo mányt ki cse rél ni? A chlorocidos has víz -
kór-ke ze lés gaz da sá gi ér té ke lé se. Gyors ol tó ké -
szü lék a ha lak tö me ges ol tá sá ra. A pe ni cil lin -
gyár tás mel lék ter mé kei a hal ta kar mány ban. Mi -
kor olt suk a ponty iva dé kot an ti bio ti kum mal?

Ponty iva dék és dactylogyrus. A pon tyok sza lag -
fér ges sé ge. Ami kor a ponty fo ga fáj”. Ezek a hír -
adá sok vi lá gos sá tet ték, hogy fel tét le nül szük ség
van szer ve zett hal kór ta ni vizs gá la tok ra. Hogy
ezek a vizs gá la tok va jon a ha lak hoz job ban értô
bio ló gus és haltenyésztô szak em be rek spe cia li -
zá ló dá sa út ján, vagy a ha lak kal csak ba rát ko zó
ál lat or vo sok új te rü le ten va ló meg je le né se ré vén
va ló sul nak meg, egy ideig kér dés volt, s csak eb -
ben az idôben dôlt el az utób biak ja vá ra. Ha vis-
sza te kin tünk az el múlt csak nem öt ven év re, úgy
vé lem, hogy a kez det ben kételkedô kollegák is
he lyes nek tart ják az ak ko ri dön tést. Bár a Hal- és
Méh egész ség ügyi Osz tály az Or szá gos Állat -
egész ségügyi In té zet ben már ko ráb ban megala -
kult, 1960 te kint hetô an nak az év nek, ami kor a
Ha lá szat ban az ál lat or vo sok elôször hal lat ták
hang ju kat. Eb ben az év ben Buza Lász ló elsô íz -
ben nyil vá ní tott vé le ményt „Hoz zá szó lás Bar tha
Lász ló anaphylaxiás tü ne tek pon tyo kon” cí mû
cik ké hez, és „Ve sze del mes hal be teg sé günk a da -
ra kór” cí mû köz le mé nyei vel. Je len so rok író ja
1961-ben kap cso ló dott be a hal pa ra zi to ló giai ku -
ta tás ba, s az óta rend sze re sen in for mál ja a Ha lá -
szat ol va sóit „ked venc” pa ra zi tái ról szó ló ész re -
vé te lei vel, kez det ben meglehetôsen csacs ka mó -
don, majd egy re in kább a lé nyeg re törôen. Tud ni
kell, hogy a gya kor la ti lag há rom sze mély re (Buza
Lász ló, Szakolczai Jó zsef és Mol nár Kál mán) kor -
lá to zó dó állategészségügyi gár da in téz mé nyük
pro fil ja alap ján megegye zett ab ban, hogy az Or -
szá gos Állategészségügyi In té zet (OAI) mun ka -
tár sai a gya kor lat tal szo ro san kap cso la tos, sürgôs
felada tok ra kon cent rál nak, meg hagy va a pa ra zi -
to ló giai alap ku ta tás ban va ló el mé lyü lést je len so -
rok író já nak. Nem vé let len ezért, hogy a Ha lá szat
1961-ben ki ma radt év fo lya ma után az 1962-es
szám ban Buza és Szakolczai dok to rok a ma la -
chit zöld fürdôk da ra kór el le ni ha tá sá ról, il let ve a
pon tyok ko pol tyú rot ha dá sá ról tu dó sí tot tak, míg
Mol nár Kál mán elsôként vál lalt ku ta tá si te rü le té -
rôl, a kopoltyúférgekrôl szá molt be. Ez a felál lás
a to váb bi évek ben sem vál to zott. Az 1963-as és
1964-es évek ben Buza Lász ló tól a Ha lá szat ha -
sáb jain ál ta lá nos be szá mo lók je len tek meg a ta -
va szi és nyá ri hal egész ség ügyi vizs gá la tok ered-
ményeirôl, a hal egész ség ügy éves ala ku lá sá ról, a
hal te le pí tés egész ség ügyi szem pont jai ról, a has -
vízkóros ha lak hú sá nak fo gyaszt ha tó sá gá ról, és
elsô íz ben (már ak kor) a ma la chit zöl des ke ze lés
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ag gá lyos kö ze gész ség ügyi vol tá ról. Kiemelkedô
je lentôségû Buza Lász ló és Buzna Dezsô „Ho gyan
ké szít sünk ha laink nak gyógy ta kar má nyo kat” cí -
mû, 1964-ben írt cik ke, amely ben a szerzôk a
baktériumok-okozta be teg sé gek ke ze lé sé re egy
még ma is al kal ma zott el já rást ala poz tak meg.
Ek kor kezd te meg Szakolczai Jó zsef a leg fon to -
sabb hal egész ség ügyi prob lé mák is mer te té sét,
be szá mol va a pon tyok álom kór já ról, az egy sej tû
pa ra zi ták te lelôkben jelentkezô ká ro sí tá sá ról, a
hal pe nész, a da ra kór és chilodonozis je len tô sé -
gérôl, és ek kor is mer tet te a pon tyok úszó hó lyag-
gyul la dá sá nak ma gyaror szá gi elôfor du lá sát,
meg ala poz va egy késôbbi je lentôs ma gyar si ke -
rek kel já ró ku ta tást. A Szov jetunió ban tett ta nul -
mány út ja alap ján 1963-ban Szakolczai Jó zsef
elsôként tu dó sí tott a növényevô ha lak be te le pí té -
se so rán vár ha tó veszélyekrôl, és saj nos Mol nár
Kál mán nal kö zö sen írt köz le mé nyé ben 1964-ben
már azok ról a pa ra zi ták ról is be szá molt, me -
lyeket a növényevô ha lak kal hur col tak be. A Ha -
lá szat 1964-es év fo lya má ban je lent meg Ke le men
Lász ló és Szakolczai Jó zsef be szá mo ló ja a má so -
dik növényevô hal im port ról. Ez al ka lom mal a
Szov jetunió ból mes ter sé ge sen kel te tett iva dék
ke rült be te le pí tés re, s ha ma ro san be bi zo nyo so -
dott, hogy ezek a ha lak élôsködôktôl men te sen
ke rül tek ha zánk ba, s ha a ko ráb bi kí nai ter mé -
sze tes vizekbôl szár ma zó hal im port nem tör té -
nik, sok betegségtôl, pl. egy ve sze del mes galand-
féreg-okozta bán ta lom tól, a bothriocephalosistól
kí mél het tük vol na meg a ma gyar hal te nyész tést.
Ter mé sze te sen ma gam is osz tom ezt a né ze tet,
de mint pa ra zi to ló gus, aki éle tem na gyob bik fe lé -
ben ép pen a Kí ná ból be hur colt pa ra zi ták ta nul -
má nyo zá sá val ala poz tam meg nem zet kö zi hír ne -
ve met, szem ben haltenyésztô ba rá taim mal,
ugyan  csak bá na tos let tem vol na „az im por tált pá -
cien seim” hiá nya ese té ben. Min de ne set re a Ha -
lá szat szá má ra írt cik keim ben egy re na gyobb
sze re pet kap tak a Kí ná ból im por tált élôsködôk,
de nem szo rí tot ták ki tel je sen azo kat a meg fi gye -
lé se ket, ame lye ket a halélôsködô fo nál fér gek bo -
nyo lult fejlôdésérôl vagy a tör pe har csa be teg sé -
gei rôl tet tem.

Az 1965-tôl 1968-ig a Ha lá szat ban meg je lent
hal kór ta ni tár gyú cik kek egyaránt ar ról ta nús -
kod nak, hogy a hal kór ta nos szak em be rek felnôt-
tek a felada tuk hoz, s a kez de ti ta nu ló évek után
ru tin sze rûen ke ze lik a hal kór tan prob lé máit, s
egy re in kább hoz zá nyúl nak olyan ese tek hez is,
me lyek re a nem zet kö zi szak iro da lom ban nem ta -
lál ha tók megol dá sok. Ezek ben az évek ben rend -
sze re sen je len tek meg ér té kelô cik kek Buza
Lász ló tol lá ból az éven te elôbuk ka nó prob lé mák -
ról, a megol dá sok eredményeirôl, azok le he tô sé -
gei rôl és a megol dan dó felada tok ról. Hal te nyész -
tôink si ke re sen adap tál ták a ma la chit zöl des tech -
ni ka tó ban va ló al kal ma zá sát az egy sej tû élôs kö -

dôk, köz tük a da ra kór kór oko zó já nak, az
Ichthyophthirius multifiliis-nek a le küz dé sé re, és
Ba lázs Vil mos, majd Sza bó Já nos va la mint Cseri
Gé za ezt a vegy szert nagy ta vak ban is si ker rel
hasz nál ta. Be ve ze tés re ke rült a szer ves fosz for -
sav ész te rek, pl. a flibol E és a ditrifon al kal ma zá -
sa ki sebb ta vak ban ko pol tyú fér gek és rá -
kélôsködôk el len, s ezál tal a ko ráb ban éven te fel -
lépô ko pol tyú fér ges sé gek ke zel hetôvé vál tak.
Ter mé sze te sen az igaz ság hoz az is hoz zá tar to zik,
hogy ez volt az az idôszak, ami kor ál ta lá nos sá
vált a mes ter sé ges kel te tés, miál tal az iva dék ke -
vés bé volt ki té ve an nak a ve szély nek, hogy már
az éle te elsô nap jai ban fertôzést kap jon a szü lô -
pá rok tól az ivadéknevelô ta vak ban. Olyan újab -
ban megál la pí tott be teg sé gek ke rül tek is mer te -
tés  re, mint a ponty vérmételykórja, a har csák
száj fe ké lye, a ponty és a har csa ko pol tyú rot ha dá -
sa. To vább foly ta tó dott a be te le pí tett növényevô
ha lak állategészségügyi vizs gá la ta, és szá mos be -
hur colt parazitózis ke rült megál la pí tás ra. Ugyan -
ak kor megjegyzendô, hogy a Bothrio ce pha lus
acheilognathi (ek kor még B. gowkongensis-nek
ne vez ve) a ki mon dott cél vizs gá la tok el le né re
sem volt ez idôben ki mu tat ha tó. Ez zel szem ben
je lentôs ko pol tyú fér ges sé get oko zott a pa ra zi ta-
men te sen im por tált amur iva dék-ál lo mány ban
Dinnyé sen a Dactylogyrus la mel la tus ne vû mo -
no genea. Ez utób bi fér ges ség le küz dé se a ko pol -
tyú fér ges ség el le ni vé de ke zés nek is ko lapél dá já -
vá vált. Bi zo nyí tás ra ke rült, hogy a szer ves fosz -
for sav ész te rek több kép vi selôje a ponty mel lett
az amur ko pol tyú fér ges sé ge el len is jól al kal maz -
ha tó ta vak ban. Táv la ti lag eb ben a gaz da ság ban
elôször ke rült al kal ma zás ra egy „bio-jellegû”
pre ven tív mód szer, mely nek az volt a lé nye ge,
hogy az ivadéknevelô ta vak elôtti tó ból az amur
ko ráb bi év já ra tait el tá vo lí tot tuk, s ezál tal a víz út -
ján szál lí tott lár vák nem fertôzhették az iva dé kot.
A ter mé sze tes vi zek ben vég zett pa ra zi to ló giai ku -
ta tás ér de kes sé gei, hogy a ba la to ni dé vér bô ré -
nek éven te jelentkezô jú niu si fol tos-fe ké lyes ki -
pi ru lá sát egyér tel mûen a Tracheliastes maculatus
ne vû copepoda rák meg te le pe dé sé vel le he tett
ma gya ráz ni, míg a fen ti élôsködô kö ze li ro ko na a
Tracheliastes polycolpus a du nai ha lak uszo nyán
oko zott fertôzöttséget. A fel tûnô tü ne te ket egy hi -
per pa ra zi ta okoz ta, ugyanis a rá kok test fe lü le tén
a megtelepedô Epistylis protozoonok vat ta sze rû
be vo na tot ké pez tek. Pa ra dox mó don már eb ben
az idôben vizs gál tuk az an gol na te le pí tés pa ra zi -
to ló giai vo nat ko zá sait, s bár több élôsködô elôfor -
du lá sát re giszt rál tuk, a késôbb je lentôs ká ro kat
oko zó Anguillicola crassus meg je le né sé re nem
szá mít hat tunk. 

Az 1969-es és 1970-es évek ben két ség te le nül
a pa ra zi ták ad ták a leg több felada tot az állat -
egész ségügyi szol gá lat nak, s ér te lem sze rûen az
ezek re vo nat ko zó cik kek vol tak több ség ben a Ha -
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lá szat hal kór ta ni ro va tai ban. Ek kor si ke rült egy
egy sze rû és biz tos mód szert ki dol goz ni a har csa
Ancylodiscoides vistulensis okoz ta ko pol tyú fér ges -
sé ge el len. En nek a hal nak ab ban az idôben még
nem ol dot ták meg a mes ter sé ges sza po rí tá sát, és
az iva dék az ivató-tavakban rend sze re sen fer-
tôzést ka pott az anyák tól. A kopoltyúredôket el -
pusz tí tó fér gek jó val el lenál lób bak vol tak a gyó-
gy sze rek nek, mint a ponty-dactylogyrusok. A
megol dás is mét egy bio-módszeren ala pult. Ko -
ráb ban a fertôzés el ke rü lé sé re az anyá kat tá vo lí -
tot ták el a tó ból az ivatás után, de így is a tó ban
ma radt né hány fé reg pe te, amely a késôbbi fer-
tôzést biz to sí tot ta. Az új „Ko lum bus to já sa” mód -
szer lé nye ge az volt, hogy a fûz fa gyö kér re le ra -
kott ik rá kat emel ték ki és he lyez ték át tisz ta víz -
be, s ez ál tal a ko ráb ban ret te gett ko pol tyú fér ges -
ség meg szûnt prob lé ma len ni. A du nai ha lak
vizs gá la ta so rán fel tûnô volt egyes már na-e gye -
dek so vány sá ga. Megál la pí tot tuk, hogy a so vány
már nák be lét tö me ge sen töl tik ki a bélfalat át fú -
ró, Pomphorhynchus laevis ne vû bu zo gány fe jû
fér gek. Az erôs fér ges ség el le né re csak a ha lak
egy ré szén ész lel tük a tü ne te ket. A pon to sabb
vizs gá lat ki de rí tet te, hogy ezek ben a ha lak ban az
át lyu kasz tott bélfalon át a máj ba ha tol tak az
Octomitus-ként meg ha tá ro zott ostoros egy sej -
tûek, s ott el ha lást okoz tak. Be ha tóan fog lal koz -
tunk a tôlünk ke let re esô or szá gok ban már meg -
je lent ponty-pa ra zi ták ki mu ta tá sá val. Orosz és
lettor szá gi ta pasz ta la tok alap ján is mer tet tük a
ponty Philometroides cyprini okoz ta fo nál fér ges -
sé gét, bár ek kor ezt a 20 cm hosszú ra is megnövô
élôsködôt még nem tud tuk ki mu tat ni. Ér de kes
mó don ez, a ha lat elad ha tat lan ná tevô, ha tal mas
élôsködô késôbb meg je lent Ma gyaror szá gon, de
csak izo lál tan mu tat ko zott, és nem mu ta tott ter -
je dé si haj lan dó sá got. Ugyanak kor 1970-ben meg -
je lent a már régóta várt, de az 1963-tól 1969-ig
ter jedô idôszak ban ki nem mu ta tott Bothrioce -
pha lus acheliognathi pon tyok ban. Sze ren csé re
ek kor ra már jól fel ké szül tünk jö ve te lé re, és há -
rom nap pal ki mu ta tá sa után gyógy szer rel, a
legutób bi ideig hasz nált deverminnel ke zel tük a
fertôzött ál lo mányt. Már az elsô ke ze lé sek elôtt
la bo ra tó riu mi kí sér le tek nyo mán tud tuk, hogy a
devermin ki vá ló és ve szély te len gyógy szer ta kar -
mány ba ke ver ve, és a tó ví zé ben erôs túlada go lás
ese tén sem okoz el hul lást. Ugyanak kor fel hív tuk
a fi gyel met ar ra, hogy zárt tér ben, tisz ta víz ben a
gyógy szer már na gyon kis mennyi ség ben is ideg -
rend sze ri tü ne tek ben meg nyil vá nu ló gyors el hul -
lást okoz. Akik ezt nem vet ték fi gye lem be, ke se rû
ta pasz ta la to kat sze rez tek, mert a ke ze lés után a
bélbôl ürülô gyógy szer ma ra dék a szál lí tás so rán
az egész szál lít mányt el pusz tí tot ta. A Bothrioce -
pha lus szto ri hoz hoz zá tar to zik, hogy ez volt az a
pa ra zi ta, amiért 1963-ban a ha la kat 3 he lyen
(Gödöllô, Paks, Szar vas) karanténbe he lyez ték,

és az amu ro kat, va la mint a ve lük együtt tar tott
pon tyo kat Szakolczai kollegámmal két évig fo lya -
ma to san vizs gál tuk. A szto ri to váb bi ér de kes sé ge,
hogy egy év vel az amu rok be te le pí té se után, ami -
kor a ha lak még ka ran tén ban vol tak, egy kis mé -
re tû Bothriocephalus fajt ta lál tunk a ta pol cai
Tavas-bar lang ban fo gott für ge csellékben. Ezt a
fajt hasz nál tuk gyógy sze rek tesz te lé sé re. A fér -
gek kis mé re te, és az eset le ge sen fertôzött ha lak
karan tenizálása miatt fel sem té te lez tem en nek a
faj nak a B. acheliognathi-val va ló azo nos sá gát.
Pe dig az volt. Csak évek után de rült ki, hogy a
cselle fertôzöttsége a ka ran tén-rend sza bá lyok
meg sér té se miatt tör tént. Ugyanis az ál lat ker ti
ak vá rium ban kiál lí tott ha lak kö zül né há nyat el -
vit tek a ta pol cai tó ba. A do log kü lön ér de kes sé ge
az, hogy az ál ta lunk meg vizs gált, mintegy két száz
amur ban és ponty ban fér ge ket nem ta lál tunk, de
a né hány ki csem pé szett egyed ben volt fertôzött
pél dány. Saj nos az, hogy je len leg a be hur colt
élôsködôk: Bothriocephalus, Khawia, Thelo ha -
nellus stb. több prob lé mát okoz nak, mint az
ôshonos fa jok, a ka ran tén-rend sza bá lyok so ro za -
tos meg sze gé sé vel ma gya ráz ha tó.

Az 1971–1972-es évek a Bothriocephalus el le -
ni vé de ke zés sel tel tek. Ponty iva dék ban rend kí vül
ma gas fo kú fertôzések ala kul tak ki. Sze ren csé re
a kez de ti bot la do zá sok után kiala kult a tech no ló -
giá ba beépí tett, ete tés sel tör ténô ke ze lés rend -
sze re, és a parazitózis kár té te le kor lá toz ha tó vá
vált. Ezek vol tak azok az évek, ami kor az ál lat or -
vo si szol gá lat megerôsítette sze re pét a hal gyó -
gyá szat ban. A 70-es évek ben olyan nagy sze rû ál -
lat or vos kollegák spe cia li zá lód tak a hal kór tan ra
mint Ba lázs Lász ló, Bé ké si Lász ló, Há mo ri Gyu la,
Turkovits Ol ga, Prigli Má ria, Ba log Im re, Láng
Má ria, Südi Mi hály. Egy ré szük az OÁI stáb ját
erôsítette, töb ben vi szont a na gyobb hal gaz da sá -
gok (Bi harug ra, Szar vas, Hor to bágy, BHG,
TEHAG, HTSZ szö vet ség) ál lat or vo sai vá vál tak.
Mun káik nyo mán rend sze re sen je len tek meg
hír adá sok az élôsködôk, bak té riu mok, sôt a
Clamydia szerû or ga niz mu sok (Mucophilus)
okoz ta betegségekrôl is. Ta pasz ta la to kat gyûj töt -
tünk a mes ter sé ges kel te tés so rán fel lépô ik ra ká -
ro so dá sok te kin te té ben, s vi lá gos sá vált, hogy az
ik ra bur kán megtelepedô bak té riu mok és egy sej -
tûek kár té te lét csak a hi gié nia nö ve lé sé vel, a kel -
tetô rend szer és az ik ra ma la chi tos-for ma li nos
fertôtlenítésével, ese ten ként egyéb fertôtlenítô
ol da tok kal, le het megaka dá lyoz ni. Nagy vál to zást
ho zott a hal be teg sé gek el le ni vé de ke zés ben
1972-ben Fijan hor vát ku ta tó fel fe de zé se, hogy a
ko ráb ban hasvízkór né ven ne ve zett be teg sé get
va ló já ban két el térô kó rok kal le het ma gya ráz ni,
és tu laj don kép pen egy egy más tól füg get len ví ru -
sos és bak té riu mos betegségrôl van szó. Ezek kö -
zül a ví ru sos be teg sé get a mai na pig állat egész -
ségügyi rend sza bá lyok kal le het kor dá ban tar ta ni,
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míg a to váb biak ban fe ké lyes bôrgyulladásnak ne -
ve zett bán ta lom an ti bio ti ku mok kal gyó gyít ha tó.
A ko pol tyú nek ró zis 1975-ben je lent meg Ma gyar -
or  szá gon a pon tyo kon, és vált a leg fon to sabb
ponty  be teg ség gé. Ek kor csat la ko zott az OÁI
mun  ka tár sai hoz Kovács-Gayer Éva kolleganôm,
aki ha ma ro san a be teg ség spe cia lis tá já vá vált.
Megemlítendô, hogy a be teg ség ta nul má nyo zá sá -
ban orosz lán-részt vál lal tak a HAKI ku ta tói (Far -
kas Jó zsef és Oláh Já nos). Ez a be teg ség, amely a
ko pol tyú szel vé nyek el ha lá sá ban mu tat ko zott
meg, je lentôs el hul lá so kat oko zott több hal gaz da -
ság ban. Alap já ban vé ve a szak em be rek több sé ge
el fo gad ta a né met ku ta tók (Spangenberg, Kulow
és Hoff mann) vé le mé nyét, azaz azt, hogy a ko pol -
tyú ká ro so dá so kat a tó ví zé nek ma gas PH-ja miat -
ti ammonia-autóintoxikáció okoz za. En nek a di -
va tos vé le mény nek csak az lát szott el le ne mon -
da ni, hogy Iz rael ha son ló pH-jú vi zei ben ilyen
be teg ség nem je lent ke zett. Tá mo gat ta az el mé le -
tet az a tény, hogy eb ben az idôben a mennyi sé gi
ter me lés re va ló tö rek vés miatt a tó ví zé nek szer -
ves és szer vet len trá gyák kal va ló ke ze lé se el fo ga -
dott volt. A ví ru sos etiológia csak gon do lat ban je -
lent meg, ugyanis vi lág szer te ek kor kezdôdött a
hal vi ro ló giai ku ta tás. Ha zánk ban e ku ta tás elsô
lé pé seit rtette meg, aki ju go szlá viai ta nul mány út -
ja so rán Fiján pro fesszor mel lett is mer ke dett a
vi ro ló giai mód sze rek kel. Ál ta la ha ma ro san be ve -
ze tés re ke rült diag nosz ti kai cél ból a hal vi ro ló giai
tech ni ka az OÁI-ban. Az 1975-ös év új, je lentôs
vál to zá sa volt a Khawia sinensis ne vû ga land fé -
reg ki mu ta tá sa ponty ból. En nek a tá vol-ke le ti
ere de tû fé reg nek a meg je le né sét már vár tuk.
A Khawia je lentôsége ab ban állt, hogy szem ben a
Bothriocephalus-szal, nem iva dék, ha nem nö ven -
dék- és árú-ponty ál lo má nyok ban oko zott be teg -
sé get. Sze ren csé re a devermines gyógy ke ze lé si
tech no ló gia ez el len a fé reg el len is al kal maz ha -
tó volt. Az ol csó, és ha té kony devermin miatt
szin te el sik kadt az a hír adás, amely ben 1977-ben
be szá mol tunk ar ról, hogy a sok kal kí mé le te sebb
ha tá sú, de drá gább droncit ugyan csak ki vá lóan
al kal maz ha tó a ha lak ban élô ga land fér gek el len.
Ugyanezen év je lentôs ese mé nye a Lernaea
cyprinacea ne vû hor gony rák tö me ges meg je le né -
se a te nyész tett ha lak tes tén. En nek a ne he zen
ke zel hetô, patogén rák nak a meg je le né se azért
volt meg le pe tés, mert szór vá nyos elôfor du lá sa
ré gen is mert volt, de a jár vány sze rû el ter je dés új -
nak szá mí tott. Ma sem bi zo nyí tott, hogy en nek a
né hány év múl va el tûnt be teg ség nek a ma ni fesz -
tá ló dá sa a mor fo ló giai lag ha son ló Lernaea ele-
gans be hur co lá sa miatt állt elô, vagy pe dig a
növényevô ha lak in ten zív te nyész té sé nek volt a
kö vet kez mé nye. (Ez utób bi eset ben az le het a
ma gya rá zat, hogy a pettyes bu sa ki szû ri a tó ból a
na gyobb tes tû cik lop szo kat, s ezál tal a Lernaea
ko rai nauplius, va la mint copepodit stá diu mai

nem vál hat nak a ter mé sze tes el len ség, a ra ga do -
zó cik lopsz zsák má nyai vá). A hal kór ta ni mun ka
nagy erôsödését je len tet te Kovács-Gayer Éva,
Csa ba György és Far kas Jó zsef rész vé te le a hal -
kór ta ni ku ta tás ban. Gayer Éva és mun ka tár sai
szö vet ta ni mun ká juk so rán olyan is me ret len és
ke vés bé is mert be teg sé get diag nosz ti zál tak, mint
a pon tyok granulomatózisa, hoferellosisa ko pol -
tyú myxobolósisa, az úszó hó lyag-gyul la dást oko -
zó protozoon-stádiumok, stb. Far kas Jó zsef a
HAKI-ban bak té riu mok, köz tük kór oko zók tu cat -
jait te nyész tet te ki és ti pi zál ta (pl. leír ta a csu ka -
iva dék vöröskór be teg sé gét, a Flexibakter okoz ta
bán tal ma kat, a har csa iva dék vibrióbetegségét).
Már ko ráb ban is mert té vált a nem zet kö zi szak -
iro da lom ban, hogy az ak vá riu mi ha lak Ichthyo -
pho nus-betegségét va ló já ban mycobactériumok
okoz zák. Sziklai Fe renc ba rá tom mal bi zo nyí tot -
tuk, hogy en nek a hu mán vi szony lat ban fon tos
bak té rium-cso port nak a te nyész tett hal ál lo má -
nyok ban is le het je lentôsége, s az ak kor ki mu ta -
tott compó-fertôzöttségen kí vül ha son ló fer-
tôzöttséget Csa ba György és Baska Fe renc kol-
legám is diag nosz ti zál tak tok fé lék ben. Egyéb ként
a ha zai díszhalakban elôfor du ló mycobacteri-
umokról Csa ba és mun ka tár sai (1979, 1982) sváj -
ci és olasz szak la pok ban szá mol tak be tu do má -
nyos igé nyû felméréseikrôl. Elsôként Csa ba
György, Bé ké si Lász ló 1977-ben szá mol tak be a
Flexibacter columnaris ha zai elôfor du lá sá ról
(Flexibacter columnaris elôfor du lá sa ha zai hal ál -
lo má nyok ban” a II. Ha lá sza ti Tu do má nyos Na -
pok, „Columnaris be teg ség har csa ál lo mány ban”
Ha lá szat Tu do má nyos Mel lék let, 1977.) Csa ba
György protozoológiai vizs gá la tai ha ma ro san
nem zet kö zi leg is elis mert új ku ta tá si ered mé nye -
ket ho zott. Az ál ta la fel fe de zett, s csak Csa ba-fé le
pa ra zi tá nak ne ve zett vérprotozoon, va la mint a
Mol nár ál tal leírt ko pol tyú- majd vese spha eros -
porosis nyo mán, tisz tá zás ra ke rült az úszó hó -
lyag-gyul la dás kór ok ta na. A ma gyar cso port ku -
ta tá sa alap ján ma már is mert, és vi lág szer te el fo -
ga dott, hogy a ko ráb ban ví ru sos be teg ség nek te -
kin tett úszó hó lyag-gyul la dás egy parazitózis, me -
lyet a Sphaerospora renicola ne vû nyál ka spó rás
vér ben ke ringô stá diu mai (C-protozoon, K-proto-
zoon, azaz Csa ba és Kovács-Gayer féle pa ra zi ták)
okoz nak. A növényevô ha lak fo ko zott te nyész té se
nyo mán olyan je lentôs be teg sé gek ke rül tek
leírás ra, mint az amur balantidiozisa, a bu sák és
amu rok len cse há lyog ját oko zó diplostomózis, a
bu sa kopoltyú-myxobolózisa és coccidiózisa. Eb -
ben az idôben bôvült a bak té riu mos hal be teg sé -
gek so ra. A bu sák pseudomonas szeptikémiáját
Csa ba és mtsai (1983), a vi lá gon elsôként diag -
nosz ti zál ták. Tisz tá zó dott a pon tyok a fe ké lyes
bôrgyulladásának kór ok ta na. Az an ti bak te riá lis
sze rek so ra gaz da go dott, s a ko ráb ban egyed ural -
ko dó terramycin tar tal mú tá pok mel lett a tápkev-



erôk sulfonamid-trimetoprim, stb. kom bi ná ció -
kat is al kal maz tak. A 1990-ben Csa ba és mtsai
szá mol tak be ha zánk ban is meg je lent a Yersinia
ruckeri, a piszt rán gok vörösszáj be teg sé gét elô -
idézô kór oko zó ról. A piszt ráng iva dék ún. hi deg -
víz be teg sé gét elôidézô Flavobacterium te nyész -
té sé re Csa ba és Tóth (1990) új táp ta lajt dol go zott
ki, ami fel gyor sí tot ta a Flavobacterium psy-
chrophila izo lá lá sát. A 80-as évek má so dik fe lé -
ben to vább bôvült a pa ra zi ta el le nes sze rek lis tá ja
is. A kü lön bözô nyál ka spó rá sok kár té te le el len,
töb bek kö zött az úszó hó lyag-gyul la dás gyó gyí tá -
sá ra, Baska Fe renc és Szé kely Csa ba mun kás sá -
gá val jó ha té kony sá gú gyógy szert, a fumagillint
ta lál tuk. Saj nos en nek al kal ma zá sát a gyógy szer
drá ga sá ga miatt nem ajánl juk a ponty te nyész tés -
ben. Ez zel szem ben szí ve sen aján lot tuk vol na a
mebendazol hasz ná la tát az in ten zí ven te nyész tett
an gol na gyó gyít ha tat lan nak tûnô ko pol tyú fér ges -
sé ge, a pseudodactylogyrosis el len. Ezt a gyógy -
szert Szé kely Csa ba kollegám si ke re sen tesz tel te.
Mi re azon ban a gyógy ke ze lé si el já rás a Tukán lé -
te sí tett me leg vi zes rend szer ben al kal ma zás ra ke -
rült vol na, fel hagy tak az an gol na te nyész tés sel.
Saj nos a „ma gyar be teg ség” itt is utolért min ket.
A ke ze lést vi lág szer te al kal maz zák, mint dán
megol dást, s így még az er köl csi dicsôség sem
ma radt meg. Er re az idôszak ra gya kor la ti lag va -
la mennyi hal be teg ség re ren del kez tünk gyógy -
sze rek kel, s ezek több sé gét haltenyésztôink az
állategészségügyi tech no ló giá ba épít ve szé les kö -
rûen és ön ál lóan hasz nál ták. Egy re gyak rab ban
me rült fel azon ban a ma már el dön tött kér dés,
hogy sza bad-e a hal te nyész tés ben peszticideket
hasz nál nunk hal be teg sé gek le küz dé sé re. Ma gyar
részrôl a HAKI mun ka tár sai (Sz. Malik Er zsé bet
és Jeney Zsig mond) vé gez tek vizs gá la to kat a ma -
la chit zöld és a Flibol toxikusságát il letôen, majd
Szakolczai Jó zsef és Csa ba György hív ta fel ar ra a
fi gyel met, hogy a ma la chit zöld hasz ná la ta, an nak
rákkeltô ha tá sa miatt hu mán szem pont ból koc -
ká zat tal jár. Úttörô mun ka volt az Or szá gos Állat -
egészégügyi In té zet ben a Szakolczai dr. ve zet te
mun ka cso port ál tal vég zett mo ni to rig jel le gû
vizs gá lat so ro zat (Ba la to ni ha lak vizs gá la ta,
1986). 

Ezek a hal egész ség ügyi és to xi ko ló giai vizs  gá -
la tok a jövôbeli ku ta tá sok szá má ra is össze ha son -
lí tó alap ada tok kal szol gál nak a ha lak szer vei nek
peszticid és ne héz fém tar tal mát il letôen. Bé ké si
(1986) „Az in ten zív har csa ne ve lés állat egész -
ségügyi kér dé sei” cí mû cik ké ben töb bek kö zött
fel hív ja a fi gyel met a har csa papillomatózisra.
A ki lenc ve nes évek ele jén még sor ke rült né hány
olyan be teg ség leírá sá ra, a ponty dermocystidio-
sisa (Csa ba és Láng, 1991), vagy az amu ri kagy ló
lár vái ál tal oko zott iva dék el hul lá sok (Do bó,
1994), a fi gye lem azon ban fo ko za to san az an gol -
na be teg sé gei fe lé irá nyult. 

Ami kor Mol nár (1985) az in ten zív an gol na te -
nyész tés kez de te kor, megír ta a Ha lá szat ban az
an gol na pa ra zi tás betegségeirôl a cik két, is mer -
tet ve ezen hal faj ko pol tyú fér ges sé gét, myxobolo-
sisát, myxidiosisát, coccidiosisát és dermocys-
tidiosisát, még nem gon dol hat tuk, hogy az an gol -
na fo nál fér ges sé ge fog ja a 90-es évek ele jén a
hal kór ta ni ku ta tás leg fon to sabb prob lé má ját ké -
pez ni. Pe dig ek kor már tud tuk, hogy Nyu gat- Eu -
ró pá ban a japán an gol na meg gon do lat lan be ho -
za ta la nyo mán part ra szállt egy rend kí vül
patogén kór oko zó, az Anguillicola crassus ne vû
fo nál fé reg, amely már Ja pán ban is el hul lá so kat
oko zott az oda-importált eu ró pai an gol na faj ban.
Mi vel, el vi leg a Ba la ton ba csak nem táp lál ko zó
üveg an gol nát te le pí tet tek, re mény ked tünk ab -
ban, hogy a be hur co lást el ke rül het jük. Nem tud -
tuk, hogy a szál lít má nyok ban már pig men tált
idôsebb ha lak is elôfor dul tak, me lyek a kórt köz -
ve tít het ték. Az élôsködôt Csa ba, Láng és Szé kely
kollegák 1990-ben mu tat ták ki a ba la to ni an gol -
nák ból, még pe dig már ek kor je lentôs fer-
tôzöttséget re giszt rál tak. Csak egy év telt el, s a
Ba la ton ban le zaj lott az an gol na pusz tu lás elsô
sza ka sza. 

Az an gol na el hul lás a nyá ri idôben a Ba la ton
nyu ga ti me den cé jé ben tör tént 1991-ben. Ek kor
itt mintegy 200 ton na an gol na pusz tult el. A ha lak
nagy ré szé nek úszó hó lyag ját az Anguillicola cras-
sus ne vû fo nál fé reg ki fej lett pél dá nyai töl töt ték
ki. Az úszó hó lyag fa lá ban több száz élô vagy el -
halt, eltokolt lár va volt ta lál ha tó, a bélfalat pe dig
több tíz ezer lár va fúr ta ke resz tül. Ép úszó hó lya gú
hal nem volt ta lál ha tó. A ha lak egy ré szé nek
úszó hó lyag já ban nem volt fé reg, vi szont a nor -
mál eset ben 0,2–0,3 mm vas tag fal sa vós, fib ri nes,
kötôszö ve tes el vál to zá sok nyo mán 4–5 mm vas -
tag gá vált. A hir te len több száz fôre sza po ro dott
hal kór ta ni spe cia lis ták több sé ge ezt a fo lya ma tot
nem ész lel te. Hasonlóképen nem vizs gál ták azt a
tényt sem, hogy a Ti ha nyi me den cé ben az el vál -
to zá sok jel le ge sok kal eny hébb volt, a ke le ti me -
den cé ben pe dig alig vol tak ta lál ha tók el vál to zott
úszó hó lya gú an gol nák. Az el hul lá sok 1992-ben
megismétlôdtek. Ek kor 50 ton na an gol na pusz -
tult el. Az el hul lá sok a Ti ha nyi ré gió ra kor lá to -
zód tak. A Keszt he lyi ré gió ban már csak el vét ve
volt, a ke le ti me den cé ben még nem je lent ke zett
el hul lás. Az úszó hó lyag el vál to zá sok az el hul lá -
sok kör ze té ben vol tak a leg sú lyo sab bak. A bán ta -
lom 1995-ben je lent ke zett is mét. Ek kor 30 ton na
an gol na hul lott el a ke le ti me den cé ben, és a leg -
sú lyo sabb tü ne te ket is itt ész lel tük. Hang sú lyoz ni
kell, hogy az el hul lá sok mind há rom eset ben az
an gol nát érin tet ték. A szak em be rek egy ré sze
mér ge zés re gya na ko dott, má sok bak te riá lis fer-
tôzöttséget je löl tek meg kó rok ként. Meg kell je -
gyez nünk, hogy ha son lóan te le pí tett ál lo má nyok -
ban, se kély ta vak ban, az el hul lá sok a Cseh Köz -

26



27

tár sa ság ban is hasonlóképen zaj lot tak le. A to -
váb biak ban kis sé szub jek tív le szek. Vé le mé nyem
sze rint, ami megegye zik az ál lat or vos pa to ló gu -
sok vé le mé nyé vel, a Ba la ton ban a mér ge zést ki
le het zár ni. Nem pub li kált kí sér le teink ben ugya-
nis az an gol na sok kal re zisz ten sebb nek bi zo nyult
a peszticidekkel szem ben, mint a ke szeg fé lék. Az
el hul lá sok jól ki mu tat ha tóan nyu gat ról ke let re
ter jed tek, s az el vál to zá sok min dig az el hul lá sok
he lyén vol tak a legjelentôsebbek. In ten zív fer-
tôzések ma is van nak az an gol na ál lo mány ban,
de a bél ben gó cok nem ta lál ha tók, és az úszó hó -
lyag fa lá ban is ala csony fo kú a fertôzöttség. Úgy
vél jük, hogy az alapvetô ok a fé reg volt, de a kör -
nye ze ti tényezôk, elsôsor ban a túl zsú folt ság, és a
hal el len ál ló-ké pes sé gé nek hiá nya nö vel te az el -
hul lás le hetôségét. Meglehetôsen bar bár kí sér le -
tünk ben bi zo nyí tot tuk, hogy a zárt ak vá rium ban
az oxi gén után pót lás tól meg fosz tott an gol nák kö -
zül a be teg úszó hó lya gúak pusz tul tak el el sôk -
ként, s a vi szony lag ép hó lya gúak még ezt az oxi -
gén hiá nyos ál la po tot is túlél ték. An nak is tu da tá -
ban va gyunk, hogy a bak té riu mok sze re pe sem
ha nya gol ha tó el, mert a lár vák ál tal át lyug ga tott
bélfalon be sza po ro dott fa kul ta tív patogén bak té -
riu mo kat a be teg ha lak ból min dig si ke rült izo lál -
ni az OÁI mun ka tár sai nak.

Ha a hal kór tan ma gyaror szá gi mû ve lé sét és
fejlôdését az 1990-es évektôl nap jain kig vizs gál -
juk, je lentôs hang súly el to ló dás ész lel hetô. 1990-
ig elsôsor ban a tó gaz da sá gok ban te nyész tett ha -
szon ha lak be teg sé gei re kon cent rál tunk, az utób -
bi más fél év ti zed ben pe dig a ter mé sze tes ví zi ha -
lak ká ro so dá sai nak vizs gá la ta ke rült elôtér be. Ha
az oko kat vizs gál juk, elsôsor ban két tényezôt kell
em lí te nünk. Egy részt a rend szer vál tás után a ta -
kar mány árak nö ve ke dé se nyo mán csök kent a
mennyi sé gi tényezôket elôtér be he lyezô szem lé -
let, és csök kent a ha las ta vak túl zsú folt sá ga. Ér te -
lem sze rûen csök kent a be teg sé gek, a megol dan -
dó prob lé mák szá ma is. Rész ben a hal el hul lá sok -
nak kö szön hetôen a fi gye lem kö zép pont ja a kör -
nye zet vé de lem, a ter mé sze tes bio tó pok vé del me
fe lé for dult. Eze ket a szem pon to kat tük röz ték ez
idáig a ku ta tás ra meg pá lyáz ha tó össze gek is. A
fen tiek miatt fog lal koz tunk olyan prob lé mák kal
mint a ba la to ni soványkeszeg szind ró ma, ami kor
is egyes dé vér pél dá nyok há ta kés sze rûen el vé -
ko nyo dik. Ezért vizs gál tuk a be te le pült hal fa jok
pa ra zi tás fertôzöttségét, pl. a Du nát in vá zió ként
be né pe sítô gébekét. A mo le ku lá ris tech ni kák el -
ter je dé sé vel cso dá la tos, bár drá ga mód szer ju tott
a ku ta tók ke zé be. Az élôsködôk, bak té riu mok és
ví ru sok kö zött ma már jól dif fe ren ciál ha tunk, és
biz to san el kü lö nít het jük a fa jo kat egy más tól.
Ezek a vizs gá la tok so kak nak amo lyan l’art pour
l’art vizs gá la tok nak tûn het nek. Ami kor, azon ban
a rönt gen és kom pu ter tomográfiás tech ni kát
Szé kely Csa ba kollegám és mun ka tár sai a fér gek

ki mu ta tá sá ra al kal maz ták, ma gunk sem gon dol -
tuk, hogy ez a mód szer egy szer fel kel ti az eu ró pai
szak em be rek fi gyel mét, és ku ta tó cso por tun kat
EU grantokhoz jut tat hat ja. Ma gunk is érez zük,
hogy len ne még a tó gaz da sá gi hal te nyész tés ben
is ten ni va lónk. Saj nos eh hez tá mo ga tás is kel le -
ne. Az utób bi évek legjelentôsebb el hul lá sait pl.
az u.n. téli-bôrelváltozás okoz za, amely hi de gebb
te le ken az áru ponty ban okoz sú lyos vesz te sé ge -
ket. A be teg sé get ma még tisz tá zat lan etiológiájú
be teg ség ként tart juk szá mon, an nak el le né re,
hogy Csa ba György dr. több elôadás ban is be szá -
molt a bôrön ta lál ha tó is me ret len, or ga niz mus -
ról, ami sze rin te ro kon ság ban le het a Traus tro -
chy triaceae csa lád ba tar to zó ten ge ri egy sej tû
gom  bák kal.

Az új felada tok kö zött a leg fon to sabb len ne az
ún. koi-herpeszvírus ál tal oko zott be teg ség Ma -
gyaror szág ra va ló be ter je dé sé nek megaka dá lyo -
zá sa. Ez a be teg ség Iz rael ben je lent ke zett, és
egyes gaz da sá gok ban 90%-os vesz te sé ge ket oko -
zott koi és kö zön sé ges ponty te nyé sze tek ben.
Azóta ha son ló pusz tí tá so kat oko zott In do né ziá -
ban és Ja pán ban, de pusz tí tott Eu ró pá ban is az
Izraelbôl im por tált ál lo má nyok ban. A be teg ség a
ne vét azért kap ta, mert egy her pesz ví rus okoz ta
be teg ség már ré gen is mert volt pon tyok ban,
még pe dig a halhimlô for má já ban. Egyéb ként ez
utób bi be teg ség ví ru sát Ma gyaror szá gon Rátz,
Bé ké si és Sza bó elekt ron mik rosz kóp pal már ki -
mu tat ta (Fisch und Umwelt, 1980). A koi-herpesz
be teg ség leg fon to sabb tü ne te a ko pol tyú el ha lás.
Elôre kell bo csá ta nom, hogy nem va gyok jár tas a
vi ro ló giá ban, mégis fel ve tek egy gon do la tot. Nem
le het sé ges, hogy a koi-herpesz be teg ség, és a ha -
zánk ban ko ráb ban ész lelt, majd el tûnt ko pol tyú -
nek ró zis azo nos vagy ro kon bán tal mak? Em lí tet -
tem, hogy már a ko pol tyú nek ró zi sos évek ben is
gon dol tak a ví ru sos etiológiára, és orosz ku ta tók
pró bál koz tak is a ví rus ki mu ta tá sá val, de ak kor ezt
a ne he zen izo lál ha tó ví rust még re mény te len volt
ki mu tat ni. Iz rae li kollegámat, dr. Ilan Papernát,
ab ban az idôben meg kér dez tem, hogy van-e ko -
pol tyú nek ró zis az igen ma gas pH-jú, ammoniain-
toxikációra al kal mas iz rae li ta vak ban. Nem volt.

Nos lett. Lai kus vé le mé nyem sze rint, amely
csak egy ta lál ga tás, Iz rael ben a ná lunk ko ráb ban
ta ro ló ko pol tyú nek ró zis je lent meg, és a fo gé kony
ál lo mány ban vi ru len ciá já ban felpasszálódott ví -
rus okoz ta ill. okoz za a kórt. Ha en nek az el mé let -
nek a va ló szí nû ség tar tal ma megáll ja a he lyét, ez
nagy könnyebb sé get je len te ne a be teg ség el le ni
vé de ke zést il letôen, hi szen ez eset ben Ma gyaror -
szá gon egy vi ro ló giai lag át han golt, rész ben vé dett
ál lo mánnyal szá mol hat nánk. Az el múlt há rom év -
ben a ko pol tyú el ha lás sal és el hul lás sal já ró ese te -
ket az OÁI mo le ku lá ris bio ló giai la bo ra tó riu ma az
Eu ró pá ban is al kal ma zott mód sze rek kel vizs gál -
ta. Min den al ka lom mal ne ga tív ered ménnyel zá -



rult. Az OÁI mo le ku lá ris bio ló giai la bo ra tó riu ma
2006-ban résztvett a CEFAS (Weymouth, UK) KHV
kör vizs gá la tai ban. A KHV diag nosz ti zá lás ra ki -
adott min tá kat hi bát lan ered ménnyel azo no sí tot -
ta. A fel té te le zés a az OÁI ál tal bir to kolt, je len leg
Eu ró pá ban is el fo ga dott diag nosz ti kai mód sze rek
al kal ma zá sa mel lett va ló szí nût len.

Ked ves Ha lá szat ol va sók! A fen tiek ben a 100
éves Ha lá szat fo lyó irat utol só 50 évé ben meg je -
lent cik kek alap ján fog lal tam össze a hal kór ta ni
vo nat ko zá so kat, még pe dig az ál lat or vo sok mun -
ká ja irán ti el fo gult ság gal. Pe dig haltenyésztô és
bio ló gus ba rá taink sem tét len ked tek, és a ta kar -
má nyo zá si hi bák ki kü szö bö lé se, mér ge zé sek fel -
mé ré se, a vízminôség ja ví tá sa stb. te rü le tén, je -
lentôsen já rul tak hoz zá a hal egész ség ügy
fejlôdéséhez. Jaczó Im re és Papp An na az ál ta luk
ki fej lesz tett für de té si tech ni ká val so kat tet tek
azért, hogy még a szer ves fosz for sav ész te rek pa -
ra zi ta-el le nes ha tá sá nak megis me ré se elôtt is si -
ke re sen vé de kez hes sünk a ha lak ko pol tyú fér ges -
sé ge el len. Kü lön kiemel ném azo kat az el lenál ló -
ké pes ség-csök kentô és stressz-tényezôk megis -
me ré sé re, az el len ál ló-ké pes sé get ja ví tó vi ta mi -
nok sze re pé re vég zett vizs gá la to kat, me lye ket a
HAKI mun ka tár sai vé gez nek. Hor váth, Láng és
Ta más 1978-ban az iz rae li BAMIDGEH fo lyó irat -
ban meg je lent pub li ká ció juk kal a rézoxichlorid

protozoon el le nes ha tá sá nak megis me ré sé vel egy
ki vá ló tech ni kát ve zet tek be a hal gyó gyá szat ba.

Ez zel az utób bi „hal gyó gyá szat” szó val elér -
kez tünk a leg fáj dal ma sabb prob lé mánk hoz. Egy-
két év ti zed del ezelôtt úgy vél tük, hogy va la -
mennyi fon tos hal be teg ség el len ren del ke zünk
ki vá ló gyógy sze rek kel. A ma la chit zöld va la -
mennyi protozoon el len ha tá sos volt, a szer ves
fosz for sav ész te rek ská lá ja biz to sí tot ta a ko pol -
tyú fér gek és a rá kélôsködôk el le ni si ke res vé de -
ke zést, a deverminnel pe dig le küzd het tük a ga -
land fér ges sé ge ket. Nap jaink ban va la mennyi ko -
ráb ban hasz nált gyógy szer és vegy szer, az an ti -
bio ti ku mok ki vé te lé vel be til tás ra ke rült. Ez azt
je len ti, hogy az élôsködôk el le ni vé de ke zés re
nem ren del ke zünk megol dás sal. Feladat te hát
len ne. Azt kí vá nom va la mennyi fia tal kollegám-
nak, hogy a ko rosz tá lyom hoz ha son ló lel ke se dés -
sel old ják meg a jelentkezô felada to kat, s fôkép-
pen azt kí vá nom, hogy en nek a feladat nak a
megol dá sá hoz biz to sít va le gye nek ré szük re a le -
hetôségek is! 

U.i.: A szerzô kö szö net tel tar to zik dr. Csa ba
György osztályvezetônek (OAI), aki a ké zi rat
átol va sá sa so rán sok he lyen pon to sí tot ta és
kiegé szí tet te a hal egész ség ügyi mun ká ra vo -
nat ko zó ada to kat.
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Nem té ve dés az -i. Ko ráb bi írá saim ban
gyak ran hasz nál tam a pa raszt ha lász ki fe -
je zést, sôt rész le te sen is mer tet tem, hogy

mit ér tek ez alatt: azt a több nyi re kishalászt, aki
ren del ke zik föld del, de azt in kább a csa lád mû ve li,
ô ma ga pe dig fôleg ha lá szat tal fog lal ko zik. Hogy
ezt mennyi re in ten zí ven csi nál ja, az egyé ni beál -
lí tott sá gá tól is függ. A bérlô ha lá szat ide jén az ún.
kisszerszámos, vagy te rü le ti en ged mé nyes, ré -
szes ha lá szok döntô több sé ge ilyen volt. Jellemzô
adat Tol na megyébôl, hogy az 1924-ben kiadott
több mint 200 ha lász jegy tu laj do nos kö zül
mindössze ha tan val lot ták ma gu kat ha lász nak,
míg a több ség föld mû ves nek. Ezek a pa raszt ha lá -
szok a ha gyo má nyos kisszerszámokat hasz nál -
ták, ma guk ké szí tet ték. Több nyi re ap juk, nagy ap -
juk mel lett ta nul tak be le a mes ter ség be már gye -
rek ko ruk ban. Ki sebb ré szük nagyhalászoknál
inas ko dott, vagy fia tal ko ruk ban azok is vol tak, s
kiöre ged ve tér tek át er re a kettôs élet for má ra,
hisz a nagyhalászok is igye kez tek éle tük so rán
né hány hold föl det, szôlôt sze rez ni, hogy öreg sé -
gük re le gyen mi re tá masz kod ni, ill. a bér le ti
szerzôdéseknél fe de ze tül szol gál jon.

A pa rasz ti ha lá szat annyi ban kü lön bö zik az
elôzôtôl, hogy míg a pa raszt ha lász in kább ha lász,
a pa rasz ti ha lá szat csak ép pen az. Né hány év ti ze -
de ár té ri fal vak ban még él tek olyan idôs em be -
rek, akik em lé kez tek ar ra, hogy gye rek ko ruk ban
a kert vé gé ben kö töt ték ki a csó na kot, mel lé le -
szúr tak egy-két vesszôvar sát, vagy vej szét ál lí tot -
tak, s ha hal ra éhez tek, csak ki me rí tet tek né hány
da ra bot.

Gye rek ko rom ban fa lunk majd min den há za
egy mes ter sé ges dom bon állt, s a nagy kert vé gé -
ben egy nagy kubikgödör volt, melybôl a dom bot
és a vá lyo got ki ter mel ték. A gö dör te le volt víz zel,
nád dal, és több he lyen ha lat is le he tett ben ne ta -
lál ni. Ha son ló volt a hely zet több ta nyán, az esô-
és a ta laj víz meg töl töt te a göd röt, s ha sze ren csé -
je volt a gaz dá nak, nyá ron sem szá radt ki.. Egye -
sek az tán hoz tak be le ha lat, az ott elél de gélt, még
sza po ro dott is, há zi szük ség let re né ha pár ki lót
ki fog tak, de a gye re kek min de ne set re él ve zet tel
pró bál koz tak a hal fo gás sal. Egy Ke cel mel let ti ta -
nya gaz dá ja me sél te, hogy vagy 60 év vel ezelôtt
az édes ap ja ku bi ku so kat ho za tott, s a ta nya mel -
let ti ná das, vizenyôs te rü le ten egy nagy, U ala kú
ár kot ása tott, a kö ze pét még kü lön is ki mé lyí tet -
ték, le he tett olyan két em ber mély sé gû a víz. Ez a

gö dör biz to sí tot ta a ha lak meg ma ra dá sát szá raz -
ság ide jén, hisz itt a ta laj víz kö vet kez té ben min -
dig volt elegendô. Ho za tott be le 100 da rab fél ki -
lós pon tyot,. A ná das jó ívó- és bú vó hely volt.
Idôvel lett ben ne sár ga keszeg (kárász?) és csík
is. Az egész csa lád nak és a cse léd ség nek kész
élés tár lett a tó. Egy vesszôvar sát hasz nál tak
csak, de in kább kéz zel fog ták a pandalyokból,
vagy láb bal ta po gat ták ki a fe né ken., s le buk tak
utá na, de még kö zön sé ges vas vil lá val is szúr ták.
Annyi ha lat et tek, hogy már un ták, a gye re kek
sír tak, ha az any juk ha lat tisz tí tott. A kis kun sá gi
ta nya vi lág ban az ilyen há zi halastó nem volt rit -
ka ság. A pa raszt gaz da a ha lá szok tól el le sett szer -
szá mok kal, a legegy sze rûbb mód sze rek kel ha -
lász ga tott ben ne: vesszôta po ga tó val, mely csir ke -
bo rí tóul is szol gált vagy vesszôvar sá val, eset leg
vej szé vel. Ha lász tak pár mé ter hosszú há ló da rab -
bal is, amit ket ten húz tak a part ról, vagy jó
idôben a víz ben gá zol va. Még a két fü lû vesszôko -
sár is jó volt ilyen cél ra. A gon dos gaz da idônként
ara tó ge reb lyé vel vé gig ko tor ta a med ret, hogy a
rot ha dás nak in dult hí nár tól, nád tól meg tisz tít sa a
vi zet. A ha gyo má nyos ha lá szat ke re tein túl van,
ami kor ártézi kút tal biz to sít ják a meg fe lelô víz -
mennyi sé get.

A Kis kun ság ban vol tak olyan la po sok, ná das
ta vak, me lyek a kö ze li köz sé gek tu laj do ná ba tar -
toz tak, s eze ket haj dan a köz ség bér be is ad ta a
kö ze li ta nya tu laj do no sá nak, vagy ha lá szok nak.

Az orv ha lá szat ha tá rát sú rol ta ha ép pen nem
az volt, ami kor a föld je vé gé ben hú zó dó csa tor ná -
ban, a pandalyokból kéz zel szed te ki a ha lat. Volt
olyan gaz da, aki nya ran ta 11 óra fe lé beeresz ke -
dett a víz be, ki ta po gat ta a pandalyt, mi re a fe le sé -
ge kiért a kifôtt tész tá val, már elegendô ha lat fo -
gott az ebéd hez. Egy má sik, pár hol das pa raszt
azért vá sá rolt egy ke vés föl det a csa tor na part ján,
hogy le gyen al kal ma ily mó don ha lász ni. A csa -
tor ná ban – kü lö nö sen a gye re kek, – hu rok kal is
ha lász tak, de gya ko ri volt az emelôhá ló is..

Pa rasz ti ha lá szat nak tar tom azt a gya kor la tot,
– ami nem volt rit ka ság, – hogy há rom-négy jobb
mó dú gaz da kö zö sen árendálta ki a fa lu kö ze lé -
ben lévô kisvizet, csa tor na sza kaszt stb., amit a hi -
va tá sos ha lá szok, a bérlôk szí ve sen áten ged ték,
hisz ne kik nem volt ki fi zetôdô azok ha lá sza ta.
Messzirôl kel lett vol na ide hur col kod ni, s nem
biz tos, hogy a zsák mány megér te vol na. A hely -
bé liek az tán két mó don is hasz no sí tot ták: egy -

Pa rasz ti ha lá szat
Solymos Ede



A mezôgaz da sá gi ter me lés ben ál ta lá no sít va gaz -
dál ko dás nak ne vez zük a gaz da sá gi mû ve le tek
cél tu da tos meg szer ve zé sét, a ren del ke zés re ál ló
anya gi ja vak és munkaerô éssze rû fel hasz ná lá -
sát. Ami kor az em ber egy-egy föld mû ve lé si for -
ma mel lett dönt, vagy va la mi lyen ál lat te nyész té si
mód szert foly tat, a ter me lé si szín vo nal és a jö ve -
del mezôség leg ha té ko nyabb megol dá sait vá laszt -
ja. Legalábbis er re tö rek szik. A tó gaz da sá gi mun -
kák ra is ér vé nye sek a célratörô mû ve le tek, s
ezért mond hat juk azt a min den ko ri hal te nyész -
tés re, hogy mo dern, mert a kor sze rû hal gaz dál -
ko dás a kor szín vo na lán áll. 

Az 1950-es évek kö ze pén az egy ko ri bu da pes -
ti HAKI-ban hal lot tam, hogy „a hal te nyész tés nagy
pil la na ta le he tett, ami kor a ponty gaz da sá gi ta -
kar má nyoz ha tó sá gát a wittingaui Sušta Jó zsef
felis mer te.” Ha mar meg tud tam, hogy a ponty ta -
kar má nyo zás gaz da sá gi be ve ze té se és el ter jesz -
té se nem egy szem vil la nás alatt tör tént, ha nem
sok év ti zed kel lett hoz zá, s több, ki vá ló hal-
tenyésztô együt tes mun ká ja, akik az is me re te ket
elôdeiktôl át vet ték, és a sa ját ta pasz ta la taik kal
kibôvítették a ré geb bie ket. 

A Sze ge di Hal gaz da ság ba va ló át he lye zé sem
ide jén (1958), a gaz da ság le nyû gözô mé re teit lát -
va, óriá si ta kar mány fel hasz ná lá sát meg fi gyel ve,
az ak ko ri idôk „va ló di halgyárát” megis mer ve,
eszem be ju tott a fen tebb idé zett ki je len tés, és itt,
eb ben a „me se vi lág ban” ma gá val ra ga dott egy
álom sze rû gon do lat. Azt su gall ta, hogy ame lyik
hozamnövelô mód szer Eu ró pa-szer te évrôl év re
a ponty ter més fe lét ad ja, azt bi zony ko mo lyan
kell ven ni! Könnyû volt felis mer ni: sok kal na -

gyobb fi gyel met ér de melt a ponty ta kar má nyo zás
an nál, mint amit ta pasz tal tam, jól le het a szak -
köny vi leírá sok nak meg fe lelô gon dos ság gal és
fe gye lem mel foly tat ták. Eb ben a gaz da ság ban,
olyan kor szak ban, ami kor a hal ele ség vi szony lag
ol csó volt, a hal ta kar má nyo zás költ sé gei több
mint a fe lét tet ték ki a ter me lé si költ sé gek nek.
Döb be ne tes megál la pí tás: forintosítva sok kal na -
gyobb nyo ma té ka, hang sú lya lett a ponty ete tés -
nek, mint ko ráb ban volt! És ez ma is így igaz… 

Ahogy a múlt ban sem le he tett a hal ta kar má -
nyo zást fél váll ról ven ni, úgy a je len ben is a hal te -
nyész tés kiemelkedô sze re pû tech no ló giai bea-
vat ko zá sa. A tó gaz da sá gi hal te nyész tés ha gyo má -
nyos for má ja a XXI. szá zad ban is to vább él majd.
Eb ben hi szünk! Mond hat nánk úgy is, hogy ben ne
van a ha lá szat jövôje! Kö vet ke zés kép pen: súly -
pon tos feladat ma radt a hal ta kar má nyo zás is, a
tra dí ciói val, az is me re tei vel és a cél jai val
egyaránt.

Fennál lá sá nak 100 éves ju bi leu mát ün nep li a
Ha lá szat. A kor sze rû ponty ta kar má nyo zás is
meg kö ze lítôen ennyi ide je bol do gít ja a hal-
tenyésztôk kis csa pa tát. Ilyen cen te ná riu mi
öröm na pon hasznos do log a múlt ban tör tén tek
ese mé nyeit vé gig ven nünk. 

Tu do mány-e a hal ta kar má nyo zás?

Mielôtt a rész le tek be men nénk, fon tos tisz táz -
nunk: tu do mány-e a hal ta kar má nyo zás? Igen, az.

A hal ta kar má nyo zás tu do má nya a gya kor la ti
ta pasz ta la to kon fejlôdött ki. A kez de tek ben a je -
len sé gek, tör té né sek ér tel me zé sé re vál lal ko zott,

részt en ge délyt ad tak var sá zás ra, emelôzésre,
más részt a kö zö sen ál lí tott – a víz te rü le té nek
meg fe lelô mé re tû – ke rítôhá ló val ôk ma guk is
né ha meg húz ták. Hogy mi kor, az füg gött a
kereslettôl idejüktôl, kedvüktôl. Ne kik a ha lá szat
nem meg él he tés, ha nem ke re set kiegé szí tés, még
in kább passzió volt. Ilyen kor elsôsor ban a csa lá -
di, ro ko ni, ba rá ti szük ség le tet elé gí tet ték ki, a
ma ra dé kot a fa lu ban ad ták el.

Sok szor az ilyen pa rasz ti ha lá szat ból ke rül tek
ki azok a szá rí tott csu kák, amit sok he lyen bor -
kor cso lyá nak hasz nál tak. A csu kás vi zek kör -
nyé ki fal vak ban a pa rasz tok is szá rí tot tak. A
meg tisz tí tott, ket té ha sí tott, be só zott csu ká kat a

na pon meg szá rí tot ták, eset leg a szabadkémény-
ben füs töl ték, az tán a kam rá ban a kol bá szos ru -
da kon tar tot ták. A jól be só zott szá rí tott ha lat. a
far san gi mu lat sá go kon a kocs má ban is árul ták,
és nyer sen fo gyasz tot ták. A Ka lo csa-Ba ja közt
fekvô Ne mes nád ud va ron em le get ték, hogy
nagy pén tek délelôttjén dus no ki rác me nyecs kék
a temp lom mel lett ru hás ko sár ból árul ták a sült
ha lat, dél után pe dig a ma ra dé kot a pin cézô fér -
fiak nak ad ták el pén zért, vagy bo rért cse rél ték..
Ezek a ha lak is az ilyen pa rasz ti ha lá szat ból ke -
rül tek ki. (Mint ér de kes ség: a dus no ki rá cok és
a nád ud va ri svá bok köz ve títô nyelv nek a ma -
gyart hasz nál ták.)
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össze ge zett, szin te ti zált. Késôbb a gya kor lat tal
együtt fejlôdött, ám a XIX. szá zad vé gén a hal-
tenyésztôk elér kez tek egy olyan pont ra, ami kor a
szak má ról több is me re tet sze rez tek an nál, mint
azt ko ráb ban, a tó gaz da sá gi mes ter ség múlt já ban
te het ték. A hal te nyész tés tu do má nya és ben ne a
hal ta kar má nyo zás a ter mé szet is me ret össze füg -
gé sei nek iga zolt, el fo gu lat lan rend sze re lett.
Innentôl szá mít va hol a tu do mány, hol meg a
gya kor lat vit te elôre. Ek kor kap cso lód tak össze,
és vég ér vé nye sen el vá laszt ha tat la nok ká vál tak.
Így van ez ma is…

De ré gen el kezdôdött!

A XVII. szá zad ban kül föl dön, fôként Ba jor-,
Cseh- és Fran ciaor szág ban már tisz tán lát szott: az
ok sze rûen gaz dál ko dó állattenyésztôk cél ja az,
hogy adott te rü le ten (le gelôn, is tál ló ban, ál lat tar tó
te le pe ken) a leg na gyobb ho zam eléré sé re tö re ked -
je nek. Min den ko ra be li haltenyésztônek is az volt a
vá gya, hogy a ha las ta vain a hal hús-ter me lést fo -
koz za. Eb ben a kor ban a ponty ter mé sze tét, ne ve -
lé sé nek fel té te leit már jól is mer ték. Ta pasz ta la ti
úton felis mer ték, hogy a ponty test gya ra po dá sa
erôtel je sen függ a táp lá lék mennyi sé gétôl (a táp lá -
lék minôségi szem pont jai késôbb let tek fon to sak).
Meg kezdôdött a ponty ne me sí té se, kez det le ges
mód sze rek kel elôse gí tet ték a sza po ro dá sát is.

Ha zánk ban ek kor még érin tet le nek vol tak a
fo lyók, a ter mé sze tes víz fo lyá sok. Ezek ôsi ál la -
po tuk ban on tot ták a sok fé le ha lat. A ko los to rok -
nak, a szer ze tes ren dek nek, a fôren di–ki rá lyi bir -
to kok nak már vol tak épí tett ha las ta vai is. A nagy
ura dal mak, ame lyek a tö rök hó dolt ság után ala -
kul tak ki, kül föl di min tá ra szám ta lan ha las ta vat
épí tet tek Ezek ben tôpon tyos-csu kás né pe sí té sû
tóhasznosítást foly tat tak. 

Ma gyaror szá gon az 1840-es évek kö ze pe tá ján
új je len ség volt, hogy a fo lyó sza bá lyo zá sok kez -
de ti lé pé seit kö vetôen, szin te az elsô ár vé del mi
töl tés ki lo mé te rek megépí té se után, a nagy mun -
ká la tok máris érez tet ték a hal ál lo mány ra gya ko -
rolt ha tá su kat. Az 1860-as évek ben már or szá gos -
sá vált a hal hiány. So kan SOS-t kiál tot tak.

Kez de ti gon do la tok, cse le ke de tek

A t. Ol va só is me ri a tó gaz da sá gok meg te rem té -
sé nek tör té ne tét. Tény, hogy a hal ta kar má nyo zás
le hetôsége már a ko rai idôkben ná lunk is fel me -
rült. Még hoz zá ab ban a komp le xi tás ban, ahogy az
a kor sze rûen gon dol ko dó em bertôl el vár ha tó.

„Hi szen ál ta lá no san is me re tes, hogy a ponty a
ho rog ra tû zött tengeriszemet be kap ja. Szí ve sen ve -
szi a víz be do bott ke nyér mor zsát is. Mindezt tud ták
már az em be rek, mielôtt még a ponty ter mé sze tes
táp lá lé ká ról va la mit sej tet tek vol na. Tény leg, a
ponty ete té sé vel va ló pró bál ko zá sok is sok kal ré -

geb bi ke le tûek, mint a ter mé sze tes hal táp lá lék fej -
lesz té sé re irá nyu ló tö rek vé sek. Könnyen megért -
hetô azon ban, hogy a ter mé sze tes táp lál ko zás is -
me re te nél kül a mes ter sé ges ete tés csak sö tét ben
va ló ta po ga tó zás le he tett. Csak a ha lak ter mé sze -
tes táp lál ko zá sá nak fel de rí té se ad hat ta meg az ez
irá nyú te vé keny ség nek is azt a ter mé szet tu do má -
nyo san megokol ha tó ala pot, a me lyet fi gyel men
kí vül nem hagy ha tunk, ha meg fe lelô ered mé nye -
ket aka runk elér ni.” (RÉPÁSSY 1914)

A ta kar má nyo zás tör té ne ti át te kin té sé ben egy
XVII. szá za di mód szert fel tét le nül meg kell em lí -
te ni. „Ab ban az idôben ál ta lá nos né zet volt, hogy
a ponty táp lá lé ka a kö vér agyag és az iszap, ezen
kí vül a levegôbôl be hul ló táp lá lék, elsôsor ban ro -
va rok. Ezek mel lett em lí tet ték még az ik rát és a
föl di gi lisz tát is. A ta kar mányt is a zsí ros agyag és
a trá gya ad ta. A ta kar má nyo zás egyik mód sze re
sze rint: fa hor dó nak az egyik vé gét kiütöt ték,
majd a hor dó fe ne ké re te nyér nyi vas tag ság ban
agya got, er re ugyan csak a fen ti vas tag ság ban
szal mát lan juh trá gyát töm tek. Ezután az agyag-
és trá gya ré te ge ket fel vált va töm ték a hor dó ba,
míg az meg nem telt. Leg fe lül agyag ré teg gel zár -
ták le. A hor dó al ját kiütöt ték, és olyan mé lyen
gu rí tot ták a tó ba, hogy a víz tel je sen el lep je. A
pon tyok ki túr ták a hor dó tar tal mát, ek kor az, a
fel szín re emel ked ve, je lez te, hogy a »táp lá lék« el -
fo gyott.” (WOYNAROVICH 1954) 

Kriesch Já nos ko rai köny vé ben (1876) már utalt
a ta kar má nyo zás ra (ke nyér, bor só da ra, ma lá ta),
de meg je gyez te: „a gya kor la ti ha lá szat ra ilyen ne -
mû ete tés min de ne set re túl sá go san drá ga lesz.”

Her man Ot tó (1888) a ponty nál a ta kar má nyo -
zás kér dé sén át sik lott (a piszt ráng ete tés ér de kes
mód ját hosszab ban tár gyal ta).

Eu ró pá ban 1882-ig a hal ta kar má nyo zás na -
gyobb fejlôdésérôl még nem be szél he tünk, jól le -
het né hány haltenyésztô már a mai ér te lem ben is
helyt ál ló ponty ta kar má nyo zást foly ta tott. E ta kar -
má nyo zá si mód sze rek al kal mi jel le gûek vol tak,
„rá se gítô” ho zam fo ko zás ra irá nyul tak. 

Gya kor lat és tu do mány

J. Sušta 1882-ben kezd te el ponty ta kar má nyo -
zá si kí sér le teit a wittingaui (ma: Tøeboò) hal gaz -
da ság ban, mely ak ko ri ban az ô igaz ga tá sa alatt
állt. Ér de me, hogy a hal ta kar má nyo zás mér té ké -
nek alap jául olyan kí sér le te ket ve ze tett be, me -
lyek kel tisz táz ta az egyes ta kar má nyok hasz nál -
ha tó sá gát, ta kar mány ként szám ba ve hetô al kal -
mas sá gát. Sušta 1888-ban ar ra a kö vet kez te tés re
ju tott, hogy a pon tyok szá má ra legal kal ma sabb
az ál la ti ere de tû ta kar mány. Né ze te sze rint
fôként hús pép pel kell ta kar má nyoz ni.

Sušta kí sér le ti ete té sei vel le rak ta a hal ta kar -
má nyo zás tu do má nyos alap jait. E té ren övé az
elsôség!



K. Knauthe 1901-ben je len tet te meg „Ponty te -
nyész tés” cí mû mun ká ját, majd E. Wal ter 1903-
ban „A ha lá szat” cí mû köny vét. Eb ben a két szak -
mun ká ban dol goz ták ki a ponty ta kar má nyo zás
ma is al kal ma zott fô mód sze reit. Be ve zet ték a ta -
kar mány-e gyütt ha tó fo gal mát, is mer tet ték a ta -
kar mány-ér té ke sü lés re ha tó tényezôket és a ta -
kar má nyok táplálóanyagait.

Sok megál la pí tá suk a me leg vé rû ál la tok ta -
kar má nyo zá sá ban már ki dol go zott mód sze re ken
és is me re te ken ala pult, de meg fe lelô kri ti kai ér -
zék kel al kal maz ták eze ket a pon tyok ra.

V. Sušta, J. Sušta fia, édes ap ja nyom do kain ha -
lad va, 1905-ben, a frauenbergi tó gaz da ság ban
vég zett „össze ha son lí tó s a gaz da sá gi megíté lés
szem pont já ból min den rész let re ki ter jedô kí sér -
le te ket” (RÉPÁSSY 1914). Ér de me, hogy a ho za mot
megosz tot ta ter mé sze tes és ta kar má nyo zá si ho -
zam ra. Be bi zo nyí tot ta, hogy ak kor jó a két ho zam
kö zöt ti megosz lás, ha ezek ará nya 50–50%. 

Ma gyaror szá gon elsôként Corchus Bé la 1901-
1906 kö zött az elôszál lá si, du na föld vá ri és cikolai
ha las ta va kon vég zett ta kar má nyo zá si kí sér le te -
ket. E pró bái val iga zol ta Suštaék ponty ete té si
ered mé nyeit. Corchus szin te szó sze rin ti pon tos -
ság gal al kal maz ta Knauthe ete té si ta ná csait. Ta -
pasz ta la tai nak szé les kö rû nép sze rû sí té sé vel ug -
rás sze rû ösz tön zést adott ha zánk ban a pon tyos
tó gaz da sá gok ete té si gya kor la tá nak ki bô ví té sé -
hez, el ter jesz té sé hez. 

Az in ten zív ete tés fo gal mát Ba csák Bé la né met -
új vá ri haltenyésztô ve zet te be. 1907-ben kí sér le -
te sen tisz táz ta a na pon kén ti ete tés je lentôségét,
kü lön bözô takarmány-elôké szí té si mód sze re ket
pró bált ki, és ter jesz tett el.

Az ab rak ta kar má nyok „kiegé szítô” sze re pét P.
Vogel 1907-ben is mer te fel. Mun ká já ban utalt ar -
ra, hogy a ponty – ter mé sze tes táp lá lék ra ala po -
zott – hús ho za ma elônyösen fo koz ha tó ab rak fé -
lék ete té sé vel, de meg je gyez te: ez csak kiegé szítô
sze re pû le het.

Vogel elôremutató megál la pí tá sa, hogy mi nél
jobb va la mely tó ter mé sze tes ho za ma, an nál több
ta kar mány etet hetô meg gaz da sá go san ben ne.
Vogel már ké szí tett ta kar mány ke ve ré ket, amely -
ben je lentôs mennyi sé gû ál la ti fe hér jét hasz nált
fel. Az ál la ti fe hér jét nél kü löz he tet len nek tar tot ta
a pon tyok test gya ra po dá sá hoz. Még ma is meg -
lepô az az egy sze rû ér ve lés, ami vel az ál la ti ere -
de tû fe hér je meg ha tá ro zó sze re pét in do kol ta: ha
nem az ál la ti fe hér je mennyi sé ge és minôsége
len ne döntô a ho zam ban, ak kor ki zá ró lag el ha tá -
ro zá sun kon múl na, hol, mi kor és mennyi pon tyot
ter mel jünk. 

Répássy Mik lós (1909, 1914) ál la pí tot ta meg:
„A ha lak ta kar má nyo zá sa nem olyan egy sze rû
feladat, mint a me leg vé rû ha szon ál la tain ké,
mert a ha lat (pon tyot – a szerzô megj.) nem le het
a ma ga ter mé sze tes élet vi szo nyai kö zül tel je sen

ki ra gad ni – mintegy is tál lóz ni –, s így az ete tés
ered mé nyé re min dig na gyon sok olyan tényezô
gya ko rol be fo lyást, ame lye ket elsôlegesen alig
tu dunk szám ba ven ni.” 

Ma is el mond ha tó, hogy a XX. szá zad elsô év -
ti ze dé ben szin te min dent tud tak a ponty ta kar má -
nyo zás ról, leg fel jebb nem ad dig a mély sé gig,
mint mi – a ku ta tá sok ré vén – nap jain kig megis -
mer het tünk. Azóta ugyanis nem a fô ta kar má nyo -
zá si el vek vál toz tak meg, ha nem az egyes rész let -
kér dé sek vál tak tisz táb bá. 

Hankó Bé la (1928) köny vé ben a ta kar má nyo -
zá si mód sze rek fel fu tá sá ról ka punk ér té kes tá jé -
koz ta tást. Ek kor ra a ponty ta kar má nyo zás szé les -
kö rûen el ter jedt. A ha lak táp lá lé kait sze re pük,
fon tos sá guk sze rint is meg kü lön böz tet te, cso por -
to sí tot ta: fôtáp lá lék, al kal mi táp lá lék, szük ség táp -
lá lék, ki vé te les táp lá lék.

1931-ben, a Fi scher Fri gyes szer kesz tet te szak -
könyv ben, Maucha Rezsô és Né met End re csak
na gyon rö vi den fog lal ko zott a ta kar má nyo zás sal.
Fi gye lem re mél tó, hogy olyan ta kar má nyo zá si
táb lá za tot kö zöl tek, amely ben – a ha lá sza ti szak -
iro da lom ban elôször – tün tet ték fel a ta kar má -
nyok ke mé nyítôér té két, és ja va sol ták a hasz ná la -
tát. Bôvebb ter je de lem ben tag lal ták a zooplank-
tonnak, mint ter mé sze tes táp lá lék nak a je -
lentôségét, kü lö nös te kin tet tel an nak fe hér je-, vi -
ta min- és en zim tar tal má ra. 

Összegzôen megál la pít hat juk, hogy a ta kar -
má nyo zás azért ter jed he tett el a XX. szá zad elsô
év ti ze dei ben, mert az ad dig fel tárt mód sze rek a
va ló ság ta la ján áll tak, jól il lesz ked tek a pon tyos
tó gaz da sá gi tech no ló giá hoz és nö vel ték a jö ve -
del mezôséget.

Ami kor a ponty jel zett…

A tó hal ál lo má nyá nak túl zott mér té két és ez -
zel a fe hér je táp lá lék minimumtényezô sze re pét
gya kor la ti meg fi gye lé sen ta lán elsôként a vi lá -
gon, Corchus Zol tán, Corchus Bé la fia, ál la pí tot ta
meg a bi harug rai tó gaz da ság ban, az 1930-as
évek ben. A nagytavas pontyívatást kö vetôen, a
túl né pe se dett tó ál lo má nyá nak egy ré szét a nyár
fo lya mán ki fog ta, le da rál ta a ha la kat, és a tó ban
ma radt iva dék kal föletet te.

Ugyan csak az 1930-as évek ben, Bi harug rán
Corchus Zol tán fi gyel te meg elsôként a ku ko ri ca
ete té sé nek elônyeit. Megál la pí tot ta: amennyi ben
az ôszi ete tés ku ko ri cá val tör tént, a te lel te tés biz -
ton sá go sabb lett. A pon tyok le ha lá szás kor szer -
zett bôrsérülései ha ma rabb be gyó gyul tak, a te lel -
te tés nyu god tab ban, biz ton sá go sab ban folyt, ke -
ve sebb lett a té li apa dó. Ma már tud juk, hogy eb -
ben a ku ko ri ca ka ro tin ja (A-vi ta min), hámvédô
sze re pe és te lí tet len zsír sa vai ha tot tak ilyen ked -
vezôen. Corchus e ked vezô ta pasz ta la tok után
megal kot ta a „ku ko ri ca ete tés egy ti ze des sza bá -
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lyát”, ami azt je len tet te, hogy a pon tyok szep tem be -
ri ete té se kor a na pi ta kar mány legalább 1/10 ré szét
a ku ko ri ca te gye ki. A Hal gaz da sá gi Tröszt gaz da -
sá gai ban év ti ze de kig élt ez az ete té si sza bály.

Nyá ry Já nos, az egy ko ri Sze ge di Hal gaz da ság
ala pí tó ja és fôin tézôje, 1936–1937 te lén – ta lán Eu -
ró pá ban elsôként – a gaz da ság te lelôit el lá tó ar té -
zi vi zes „hûtôtó ban” tá rolt pon tyo kat ku ko ri ca da -
rá val etet te. Ez annyi ban volt új, hogy ki de rült: a
4–5 oC-os víz ben té len is táp lál koz nak a pon tyok.

A pon tyok je lez tek, a szak em be rek gon dol koz -
tak és cse le ked tek…

A há bo rút kö vetôen

A há bo rú után, több év nyi kiesést el szen ved ve,
csak 1952-ben in dult új ra a ponty ta kar má nyo zás.
Az egész or szág el lá tá si gon dok kal küsz kö dött,
hal ta kar mány alig volt. Ki zá ró lag olyan ga bo na té -
te le ket aján lot tak föl a ha lá szat nak, ami már más
ál la tok ete té sé re tel je sen al kal mat lan volt. Így let -
tek a ha las ta vak a kor hul la dék meg sem mi sítôi. A
pe né szes, do hos, fal hoz ta padt, fé lig-med dig el rot -
hadt „va la mi”, a mag tisz tí tás ból ki ke rült, föld del
szennye zett kon ko lyos bú za, a lu cer na mag tisz tí -
tás ból össze gyûlt vas po ros aran ka mag, a csép lé si
hul la dék, a csá vá zott ku ko ri ca – és még hosszan
so rol hat nám – mind-mind a hal gaz da sá gok ban
kö töt tek ki. 1964-ig tar tott ez a kény szer kor szak. 

A rossz ta kar mány ala po san le gyen gí tet te a
pon tyok szer ve ze tét, a pe né szes té te lek máj el fa -
ju lást okoz tak. Tom bolt a hasvízkór, egy re-más ra
tö me ge sen je len tek meg azok az al kal mi pa ra zi -
ták (pl. pió cák, tet vek), me lyek a le gyen gí tett
védekezôké pes sé gû pon tyo kat ked vük sze rint
zsa rol hat ták. 

Ha en nek a kor szak nak volt kára, elônyei is
let tek, mert min den kár ha szon nal is jár. Ek kor
erôsödött fel a hal egész ség ügyi ku ta tás, ek kor
let tek nél kü löz he tet le nül fon to sak a ki fo gás ta lan
né pe sí té si szá mí tá sok, fi no mod tak a hal ke ze lé si
és hal sza po rí tá si el já rá sok, elôtér be ke rült a ta -
vak ter mé sze tes táp lá lé kai nak fo ko zá sa. És ami
ta lán a leg fon to sabb: gyö ke re sen meg vál to zott a
szak em be rek ku ta tók kal kiépí tett vi szo nya. A ku -
ta tás ered mé nyeit, ahol csak le he tett, be ve zet ték,
al kal maz ták. Ezek össz ha tá sa ként len dü le te sen
nôtt a hal ter més. Lett új já szü le tés!

A há bo rú után elsôként Woynarovich Elek fog lal -
ta össze a ponty ta kar má nyo zás ad dig szü le tett ered -
mé nyeit. Írá sá ban fel hasz nál ta a kül föl di szerzôk,
ku ta tók ered mé nyeit is. Fôként Wunder, Demoll és
Schäperclausmun kás sá gá ra tá masz ko dott.

Erôs Pál 1954-ben nyil vá nos ság ra hoz ta a né pe -
sí té si, ta kar má nyo zá si és ho zam ala ku lá si té zi seit.
„Op ti má lis né pe sí tés, op ti má lis ta kar má nyo zás,
op ti má lis ta kar mány-ér té ke sü lés, op ti má lis hal ho -
zam!” Erôs mun ká ja az ak ko ri megíté lés szem-
szögébôl vizs gál va „túl zot tan el mé le ti”, „merô

abszt rak ció” volt. A tan té te lek „hegy-völgy” teó riá -
ja nem nyer te el a szak em be rek több sé gé nek tet -
szé sét, a ben ne fog lal tak át gon do lá sa he lyett kön-
nyebb volt azt min de nestôl el vet ni. Né meth Sán dor
sze ge di fôag ro nó mus sze mé lyé ben olyan szak em -
ber akadt, aki a gya kor lat ban si ke re sen al kal maz ta
és gaz da gí tot ta Erôs el mé le ti mun ká ját.

Ribiánszky Mik lós és Woynarovich Elek 1962-
ben kiadott köny ve gya kor la ti ta kar má nyo zá si el ve -
ket tar tal maz. Hasz nos ok fej tést ír tak a ta kar mány -
ho zam és a ter mé sze tes ho zam kap cso la tá ról. Kér -
dé sük: – Ho gyan le het rossz ta kar má nyo zás sal a
ter  mé sze tes ho za mot el tün tet ni, holott ter mé sze tes
ho zam min dig van?! Ez zel el ju tot tak az egész ete té -
si tech no ló gia bí rá la tá hoz, s fôként a hi bás el ve ken
ala pu ló utószámítás kri ti ká já hoz, de jobb mód szert
nem ad tak (azóta sem vál to zott e té ren sem mi).

Az 1950-es évek ben két fe lé hú zó ete té si irány -
el vek szü let tek. Az egyik irány za tot azok kép vi -
sel ték, akik a ga bo na fé lék kiegé szítô sze re pét
han goz tat ták. Ok sze rû ete tés ben csak a ter mé sze -
tes táp lá lé kot le het ab rak fé lék kel kiegé szí te ni, for -
dít va ez nem megy! A má sik irány zat a man ga li ca
ta kar má nyo zá sát vet te pél dá jául, mert „a tó man -
ga li cá ja a ponty!” A man ga li cá nál 5 kg ku ko ri ca
megetetésébôl lesz 1 kg ser tés hús (va ló já ban zsír
képzôdik), ugyanígy 5 kg ku ko ri cá ból is 1 kg pon-
ty hús lesz. Tes sék etet ni! Ez a né zet a gya kor lat -
ban nem vált be, de egy fon tos tó gaz da sá gi ta -
pasz ta lat ki kris tá lyo so dott: ha a pon tyot etet ni le -
het, ak kor etet ni is kell! 

Ma is ér vé nyes ez a sza bály. Ha zánk ban olyan
drá ga a tó épí tés, az ener gia, a mun ka bér, ma ga sak
a ka ma tok stb., hogy ete tés nél kül kép te len ség
len ne gaz da sá go san mû vel ni a ha las ta va kat. A ta -
kar mány na gyon drá ga, ezért min den gramm ját
cél sze rûen kell megetet ni. Na gyon jó ta pasz ta la -
tok szü let tek, s bôséges a szak iro da lom is hoz zá. 

A kí nai ponty fé lék

A kí nai ponty fé lék, el ter jedt ki fe je zés sel: a
növényevô ha lak 1963-as be te le pí té sé vel tel je sen
új tech no ló giai sza ka szok lép tek be az ad dig pon -
tyos tó gaz da sá gok ba. A ponty iva dék és a ponty -
anyák va la mint a növényevô ha lak ivadékkori ta -
kar má nyo zá sa kiemelt hang súlyt ka pott. 

Antalfi An tal és Tölg Ist ván (1968, 1971) ak ko -
ri köny veik ben a hal ta kar má nyo zást már faj ra és
kor ra is el kü lö ní tet ték. Ez új vo nás a hal ta kar má -
nyo zás tör té ne té ben.

A sze ge di Fe hér tón – ahon nan 1961-ben út já ra
in dult a pon tyok va sár nap ete té se, 1962-tôl pe dig a
ki he lye zés utá ni azon na li vagy ko rai ponty ta kar -
má nyo zás –, 1966-tól, né hány éven át, olyan ab -
rak ta kar má nyo zá si mód szert ve zet tek be, mely -
ben már fi gye lem be vet ték a pon tyok ener gia igé -
nyét (Schäperclaus pro fesszor út mu ta tá sa sze rint).
Ez az el já rás a na pi ta kar má nyo zás ban si ke res nek



bi zo nyult, még a növényevôkkel kom bi nált né pe -
sí té sû ha las ta vak ban is, ahol egyéb ként az esz mé -
nyi ta kar má nyo zás nem könnyû feladat.

A növényevô ha lak ab rak evé se év ti ze dek óta
megoszt ja a szak em be re ket. Amennyi ben a kí nai
ponty fé lék el ne ve zést hasz nál nánk, ke ve sebb
len ne a vi ta, könnyeb ben hin nénk a béltartalom
vizs gá la tok nak. A ponty fé lék so kol da lú táp lál ko -
zá sán sen ki sem cso dál ko zik…

Vi lág mód szer a zooplankton sze lek tív
sza bá lyo zá sa

Az 1970-es évek ele jén Hor váth Lász ló és Ta -
más Gi zel la ki dol goz ták az ivadék-elône velô ta -
vak zooplanktonjának vegy sze res, sze lek tív sza -
bá lyo zá sát. Ez zel új minôségre emel ték a zsen-
geivadék táp lál ko zá si sza ka szait, majd mód sze -
rü ket ta kar má nyo zá si el já rá sok kal is kiegé szí tet -
ték. A szar va si HAKI-ban és a száz ha lom bat tai
TEHAG-ban ki dol go zott megol dást a vi lág hal-
tenyésztôi is mer ték el.

Hal tá pok

Tör té ne ti vissza te kin té sünk ben il lik szól ni a
hal tá pok ról is. Már a XX. szá zad ele jén ké szül tek
ilye nek, és hol az egyik, hol meg egy má sik eu ró -
pai or szág va la me lyik hal gaz da sá gá ban ki fej lesz -
tet tek né mi ne mû ta kar mány ke ve ré ket. Ná lunk is

újabb nál újabb re cep te ket ta lál tak ki. Nagy volt a
„szi por ka”…

Ha zánk ban a szar va si HAKI ku ta tói a hal táp-
gyár tás ban ér tek el ki ma gas ló ered mé nye ket.
Táp üze mük ben a ponty, a piszt ráng és az an gol -
na ipar sze rû ne velôte le pei ré szé re ké szí tet tek
hal tá po kat. A Ma gyar Ta kar mány kó dex 1990-es
kiadá sá ban a ha lak ra vo nat ko zó fe je ze te ket a
HAKI mun ka tár sai ír ták. Újab ban az af ri kai har -
csa tö meg ter me lé se is szar va si hal táp ete té sén
ala pul. 

* * *

Be fe je zé sül: a hal ta kar má nyo zás tör té ne té ben
vol tak olyan ese mé nyek, for du ló pon tok, amelyek-
tôl a ponty táp lá lás fo gal mi lag ár nyal tab ban je lent
meg, mint ko ráb ban. Sem a gya kor la ti mun ka,
sem a ku ta tás nem ha lad ha tott vol na elôre anél -
kül, hogy az újon nan fel me rült kér dé sek re ne
szü les sen a fo gal ma kat tisz tá zó meg ha tá ro zás.
Csak az egy más gon do la tait, szó hasz ná la tát értô
emberektôl vár ha tó el, hogy össze dol goz za nak.
Egyéb ként fél reér tik egy mást, a gon do la taik pe -
dig célvesztetten jut nak a fe le dés ho má lyá ba.

A ponty kiegé szítô ta kar má nyo zá sa és az
egyéb hal fa jok ra ki dol go zott ete té si mód sze rek a
XXI. szá zad ban is a ren del ke zé sünk re áll nak. Ha
ké pe sek le szünk a szak mai fej lesz tés re, fejlôdnie
kell a hal ta kar má nyo zás nak is. Mert a sú lya a
jövôben is meg ha tá ro zó lesz.
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Öt ven év 
a kí nai növényevô ha lak kal

Tölg Ist ván

Igen, öt ven év; mert még a Ti ha nyi Bio ló giai
Ku ta tó in té zet ben dol goz tam dr. Woynarovich
Elek dip lo más asszisz ten se ként 1956 de cem be -

rétôl. Kö zös mun kánk so rán so kat ül tünk a Lóczi
La jos ne vû ku ta tó ha jón. Volt idô be szél ge té sek re a
ha lak ról, mun kánk ról és az in té ze ti mun ká ról.
Egy szer a vi lág tó gaz da sá gai ról esett szó. E köz ben
em lí tet te: „Tu dod Pa pa (ez én vol tam), Kí ná ban –
ahol 2000–2500 éves a ha las ta vi kul tú ra, iga zi
növényevô ha la kat is tar ta nak; hí nár, fû és nád fo -
gyasz tó kat a pon tyok mel lett. Ér de kes, hogy nem
tó gaz da sá gi sza po rí tás ból ter me lik az iva dé kot, ha -
nem a nagy fo lyók árterületeirôl fog ják a 2–4 cm
hosszú kishalakat. Ezek a fo lyók középsô ré szein
ívó ál lo mány tól szár maz nak.”

Ezt a rö vid be szél ge tést nem fe lej tet tem el.
Vissza tér ve Ti hany ra, a ki tûnô könyv tár ban el -
kezd tem e ha lak kér dé sét ta nul má nyoz ni. Ez 1958-

tól kezdôdött. Fôként orosz (uk rán) és an gol iro dal -
mat ta lál tam. Ak kor Ja pán ban, Ame ri ká ban, Iz rael -
ben és Af ri ká ban még nem él tek a növényevô ha -
lak. A Szov jetunió ban már az 1940-es évek ben volt
te le pí tés, de ezt a há bo rú tönk re tet te Uk raj ná ban.

Ja va sol tam a ma gyar kí sér le ti be ho za talt. Nem
volt er re anya gi fe de zet, hi szen a kí nai uta zás, az
ot ta ni költ sé gek nem kis össze get tet tek ki. A Szov -
jetunió ban ak kor már is mét el kezd ték a be ho za talt
Kí ná ból az uk rán tó gaz da sá gok ba, kí sér le tek re és
ku ta tó üze mi ki pró bá lás ra. Eze ket kö vetôen 1960-
ban Ro má niá ban is vol tak be ho za ta lok szin tén
Kíná ból. In nen is kap tam in for má ció kat Kászoni
Zoltán tól, ked vezôeket.

Ezek so rán is mét ja va sol tam 1959–60-ban a kí -
sér le ti be ho za talt ha zánk ba. Si ker te le nül, bár hírt
kap tam, hogy a Du nai Ha lá sza ti Egyez mény Bu da -
pes ten tar tan dó ülé sén a szov jet de le gá ció aján la ni
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fog ja ha zánk nak a kí nai növényevô ha lak be ho za -
ta lát. A szov jet ja vas lat el hang zott, és jegyzôkönyv -
ben rög zí tet ték 1963 má ju sá ban. Er re azon nal lett
meg fe lelô pén zü gyi ke ret – „...hi szen a szov jet elv -
tár sak aján lot ták”. Az il le té ke sek ak kor mon dot ták,
hogy már két ma gyar ja vas lat el hang zott az FM Or -
szá gos Ha lá sza ti Felügyelôségén dol go zó Tölg Ist -
ván tól. Mi vel az új gaz da sá gi fa jok be te le pí té se ná -
lunk mi nisz te ri ha tás kör, ma gas szin ten ki kér dez -
tek a te le pí tés elônyeirôl és hát rá nyai ról. Iro dal mi
és in for má ciós kap cso la taim ból elôad tam e ha lak
elônyeit és hát rá nyait. A dön tés gyor san meg szü le -
tett. „...hoz zuk be”. Jú nius elsô nap jai ban már utaz -
tunk Kí ná ba dr. Pén zes Bethen kollegámmal, aki
ak kor a Fôvá ro si Ál lat kert Ak vá rium ve zetôje és a
kez de ti ku ta tá sok ki mun ká ló ja volt.

Há rom pontyfélérôl volt szó, a hí nár- és fûevô
amur ról, a fôleg zöld al gá kat fo gyasz tó fe hér bu sá ról
és a kék al gá kon és zooplanktonon élô pettyes bu sá -
ról. (Az orosz és an gol el ne ve zé se ket mellôzöm.)

Az üz let meg kezdôdött, a kí nai, a szov jet és az in -
diai lé gi tár sa sá gok megelôlegezett se gít sé gé vel. Fo -
gad tak a re pülôté ren a szov jet kol lé gák, az il le té kes
mi nisz ter és a re pülôtár sa ság, va la mint a ha tá rok
kép vi selôi. Kí ná ban a szó szo ros ér tel mé ben ven dé -
gek vol tunk, a leg drá gább pe kin gi szál lo dá ban és az
át vé tel szû kebb he lyén, a fo lyó par ton. (Sok or szág -
ban jár tam, de azt hi szem, hogy ilyen ked ves ven -
dég lá tás ban so ha nem ré sze sül tem.) Ebbôl csak
egyet rész le te zek: a szál lo dai szo bánk elôtt ült egy
kí nai úr, be szél get tünk ró la, hogy ôriznek. Ez a Wan
Tung volt. Ki nyi tot tam, er re az „ôr” felállt és kér dez -
te, hogy mit ké rek, sört? Mond tam igen, er re in tett,
le men tünk a kö ze li bár ba, és máris elôttem állt az
üveg sör, fi zet ni nem en ge dett, a sör ára ott egy kí -
nai szak mun kás fél na pi ke re se tét tet te ki.)

A rö vid üz le ti tár gya lás után le vi zi tel tünk a pe -
kin gi ma gyar nagy kö vet sé gen, átad tuk az ap ró
bu da pes ti em lé ket. A kí sérônkkel ki men tünk a
hely szín re, a fo lyó part ra megis mer ked ni a ha lá -
szok kal és az át vé telt meg be szél ni. Oda kí sért a
pe kin gi kí nai szov jet nagy kö vet ség is merôs ta ná -
cso sa, aki jó ba rát ja volt a ha lá szok nak. „ôk az én
ba rá taim Ma gyaror szág ról.”

Ta lán egy ha lász tud ta, hogy hol van ha zán, de
en nek is örül tünk. Elôke rült a ha lá szok fônöke,
akirôl ki de rült, hogy Le nin grád ban volt kan di dá -
tus je lölt. Késôbb kap tunk egy táv ira tot, hogy
nem jön a re pülôgép, a ha la kat utá nunk kül dik
Ir kutszk ba vagy Moszk vá ba. Dön töt tünk, a ha la -
kat nem hagy juk itt, nem me gyünk. És siet tünk a
nagy kö vet ség re, a je lent ke zés nek ele get ten ni.
Ott volt a kí nai halászfônök és így a ba rát ság el -
mé lyült kö zöt tünk.

Más nap a fo lyó par ton szé pen ki szol gál tak, be -
cso ma gol ták a ha la kat, tíz ezer db volt ki fi zet ve.
Itt hon, szá mo lás után több mint 30 000 db volt a
tény. Ki men tünk a re pülôtér re az es te in du ló
gép hez. Cso mag feladás és vá ra ko zás. Ide ges ség

a re pülôté ren, te le fo nok, fut ko só lé gi al kal ma zot -
tak, majd köz lik, hogy a gé pünk csak reg gel in -
dul, vagy el me he tünk az éj sza kai gép pel, de ez
nem éri el a Bu da pest–Moszk va já ra tot. Úgy dön -
töt tünk, hogy mi a sa ját meg ren de lés sze rin ti gé -
pen a reg ge li já rat tal in du lunk. Itt kell alud ni Pe -
king ben, a re pülôté ren szál lo da nincs. Más nap
egy sza már kor dén me he tünk be a vá ros ba. Dön -
töt tünk, itt al szunk a halas do bo zok kö zött. Kap -
tunk er re en ge délyt, de idônként meg né zett egy
kí nai rendôr. Reg gel nem in dult a gép, a hal cso -
ma go kat le vit tük egy hû vö sebb rak tár ba, és le -
men tünk, ak kor már ta xi val, és je lent kez tünk a
kö vet ség por tá ján, a ka pus te le fo nált, ide ge sen.
Elénk jött a ke res ke del mi ta ná csos.

– Hát ti él tek? – kér dez te.
– Hát lá tod – fe le le tük.
– Gyer tek fel egy ká vé ra! – in vi tált szí vé lye -

sen. Az ere de ti gé pe tek le zu hant Ir kutszk mel lett!
Sze ren csénk volt, ami an nak kö szön hetô, hogy

nem vál tunk el a ha lak tól. Még jó, hogy nem vol -
tunk a gé pen, így nem ér te sí tet ték a csa lád jain kat,
hogy meg hal tunk. Ezért a más nap es ti gép pel
akar tunk men ni. Csak a késôbbi ér ke zés után
mond tuk, hogy: „Kö szön jük, növényevô ha lak!”

Moszk vá ban min den rend ben volt, vár tak a
Ha lá sza ti Ku ta tó In té zet mun ka tár sai és a MALÉV
kép vi selôi. Én tu dom, hogy min dig Bu da pes ten is
sze ren csé vel já rok a Fe ri he gyen. A re pülôtérrôl
vit tük a ha la kat Paks ra (Biritó-tó), Gödöllôre és
Szar vas ra. Az elône ve lés si ke rült, 65%-os meg -
ma ra dás sal a har minc ezer re szá mol va. Tény le ge -
sen is elin dult a növényevôhal prog ram.

Kö szö ne tet kell mon da nom összes ba rá tom -
nak, se gítôimnek, a kí nai és a szov jet ha lá szok -
nak. Pékh Gyu lá nak, Ribiánszky Mik lós nak, Ben -
ce Fe renc nek és Szalay Mi hály nak töb bi se -
gítôimnek. Kö szö nöm azt a sok örö met és idôn -
ként két ke dést is, amit e ha lak kal átél tem.

Ma már nincs növényevôhal vál ság. A fo gyasz tók
ke re sik, nem utol só sor ban, mert a jövô a növény -
evôké, és a ven dég lá tó ipar ban is jó a szín vo nal. Rá -
jöt tünk, hogy az amur alapvetô hí nár fo gyasz tó, a bu -
sa pe dig je lentôsen és ol csón eme li a hal ter mést.

A kony hai ta pasz ta lat is kibôvült. Nem va lók
ha lász lé be, csak a csont jaik.

Azért ki csit töb bet ké ne fog lal koz ni a nö vény -
evô ha lak kal. A pontyételekrôl ké szült is mer tetô
a mai iro da lom ban, a növényevôkrôl nem. 

A hal-kül ke res ke de lem egyik leg jobb ter mé ke a
ma gyar bu sa. Szin te kor lát la nul elad ha tó, és itt hon
elônyös ex port cikk. Azt hi szem, hogy az isz lám or -
szá gok ban is mét elin dít ha tó az ex port, de szom -
széd or szág szin ten is bôvíthetô le het ne a ki vi tel.
Ez ko moly bôvítést je lent a ma gyar hal ex port nak.

Vé ge ze tül – si ke rült a ho no sí tás, itt hon és Eu -
ró pá ban is. Kö szö nöm azok nak, akik tá mo gat tak,
és ké rem a kri ti ku so kat, te gye nek to váb bi építô
bí rá la to kat.



A nem zet kö zi kap cso la tok fejlôdése

A nem zet kö zi kap cso la tok nak már a ha zai ha -
lá sza ti ku ta tá sok kez de tén nagy je lentôséget tu -
laj do ní tot tak ne ves elôdeink. A HAKI jogelôd-
jének, a Ma gyar Ki rá lyi Hal élet ta ni és Szenny víz -
tisz tí tó Kí sér le ti Ál lo más nak ve zetô ku ta tói,
Korbuly Mi hály, Maucha Rezsô, Unger Emil nem -
zet kö zi leg is elis mert tu dó sok vol tak. Az in téz -
mény egy ko ri mun ka tár sá nak, Woynarovich
Elek nek nem zet kö zi mun kás sá ga pél da ér té kû a
ha lá sza ti ku ta tás ban tevékenykedôk szá má ra.
Szalay Mi hály mun kás sá gá nak kö szön hetôen a
nem zet kö zi kap cso la tok fon tos sá ga ak kor sem
csök kent, ami kor a ha lá sza ti ku ta tá sok ve zetô in -
téz mé nye 1953-ban Szar vas ra ke rült. Bár a nem -
zet kö zi szin tû kom mu ni ká ció nak és a kül föl di
uta zá sok nak kor lá to zott le hetôségei vol tak a
„szar va si HAKI” mû kö dé sé nek elsô év ti ze dei ben,
az in té zet ve ze té se fon tos nak tar tot ta, hogy a
KGST ku ta tá si együtt mû kö dé si prog ra mo kon túl
kap cso la to kat tart son „nyu ga ti” ku ta tó in té ze tek -
kel és nem zet kö zi szer ve ze tek kel, kiemel ten a
FAO-val. A FAO kap cso la tok meg ha tá ro zó je -
lentôségûek a HAKI tör té ne té ben, hi szen az
1974–1980 kö zött a UNDP és a ma gyar kor mány
tá mo ga tá sá val vég re haj tott FAO pro jekt ered mé -
nyez te, hogy a HAKI nem zet kö zi leg elis mert ku -
ta tó in téz ménnyé vált. A FAO pro jekt ke re té ben
vég zett be ru há zá sok ered mé nye kép pen nem zet -
kö zi szín vo na lú ku ta tá si inf ra struk tú ra, a to vább -
kép zé si prog ra mok nak kö szön hetôen ide gen
nyel ve ket be szélô, vi lá got lá tott ku ta tó gár da szol -

gál hat ta a ha lá szat fej lesz té sé re irá nyu ló ku ta tó -
mun kát. A HAKI eb ben az idôszak ban a FAO ál tal
lét re ho zott Akvakultúra Fej lesz té si és Koor di ná -
ciós Prog ram (ADCP) Eu ró pai Inter-regionális
Köz pont ja ként mû kö dött. A FAO pro jekt ad ta len -
dü le tet saj nos fé kez ték a ha zai ag rár ku ta tás
struk tu rá lis és fi nan szí ro zá si prob lé mái, azon ban
ép pen a nem zet kö zi kap cso la tok ré vén el nyert (a
Vi lág bank, il let ve a Hol land kor mány ál tal fi nan -
szí ro zott) na gyobb pro jek tek se gí tet ték azt, hogy
a HAKI túlél te a ne héz idôsza ko kat. Fon tos azon -
ban megem lí te ni, hogy nem csak a nem zet kö zi
pro jek tek biz to sí tot ta pénz be li tá mo ga tá sok je -
len tet ték a se gít sé get, ha nem olyan tényezôk is,
mint a nem zet kö zi ten den ciák is me re te, nem zet -
kö zi mód sze rek al kal ma zá sa a ku ta tás me nedzs -
ment jé ben, il let ve az innovatív gon dol ko dás mód,
ami a nem zet kö zi ver seny ké pes ség alapvetô ele -
me. Nem zet kö zi nyi tott sá gá nak és is mert sé gé nek
kö szön hetôen a HAKI már ak kor ak tí van részt
vett az Eu ró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott pro jek -
tek ben, ami kor ha zánk még nem volt az EU tag -
ja. A ke let- eu ró pai ha lá sza ti ku ta tó in té ze tek kö -
zött a HAKI úttörô sze re pet ját szott EU pro jek tek -
ben va ló rész vé telt il letôen. Az EU 4. és 5. Ku ta tá -
si Ke ret prog ram jai ban a HAKI 1993-tól több pro -
jekt résztvevôje volt, és az édes ví zi akvakultúra
ku ta tá sá nak te rü le tén egy re elis mer tebb in téz -
mény lett az Eu ró pai Ku ta tá si Tér sé gen be lül. Az,
hogy a HAKI ma a ha zai ag rár ku ta tás egyik sta bil
in té ze te, nem kis mér ték ben széleskörû és ak tív
nem zet kö zi kap cso la tai nak kö szön hetô, ame lyek
nél kül le het, hogy az in té zet ma már nem is lé -
tez ne. 

A ku ta tás vál to zó sze re pe 
és nem zet kö zi je lentôsége 

A ku ta tás nak a tár sa dal mi és gaz da sá gi
fejlôdésben be töl tött sze re pe je lentôs vál to zá son
ment át az el múlt év ti ze dek ben, egyér tel mû ten -
den cia azon ban a ku ta tás nem zet kö zi jel le gé nek
erôsödése. Ez ter mé sze tes nek tûn het a tu do mány
vi tat ha tat lan egye te mes sé gét fi gye lem be vé ve,
bár az al kal ma zott ag rár ku ta tá sok te rü le tén so -
kan ér vel nek az zal, hogy elsôsor ban a „he lyi”
tényezôk (termôhe lyi, ég haj la ti, szocio-ökonómi-
ai stb.) meg ha tá ro zó sze re pét kell ala pul ven ni
ag rár ku ta tá si stra té giák és prog ra mok ter ve zé se
so rán. Az áruk, a munkaerô és a tôke egy re sza -
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ba dabb áram lá sá nak elônyös és hát rá nyos ha tá -
sai a ha lá szat ban is egyér tel mûen ér zé kel hetôk.
Ah hoz, hogy az ága zat meg fe lel jen az új ki hí vá -
sok nak már nem csak, és sok eset ben nem elsô-
sor ban tech no ló gia-fej lesz tés re irá nyu ló ku ta tá -
sok ra van szük sé ge, ha nem olyan ku ta tá sok ra,
ame lyek a globalizáció ne ga tív ha tá sai nak csök -
ken té sé re, il let ve a nem zet kö zi kap cso la tok kom-
p le xi tá sá ból adó dó le hetôségek ki hasz ná lá sá ra
ad nak tám pon to kat. Ezen szem pon to kat a HAKI
is szem elôtt tar tot ta szer ve ze té nek és mû kö dé sé -
nek kor sze rû sí té se so rán. A ku ta tás, így a HAKI
sem nél kü löz he ti a nem zet kö zi for rá so kat ku ta -
tá si ér té kei nek megôrzése, il let ve azok éssze rû
hasz no sí tá sa ér de ké ben. Az in té zet összes mû kö -
dé si be vé te lei nek kb. 20%-a szár ma zott nem zet -
kö zi, elsôsor ban EU for rá sok ból 2006-ban. E be -
vé tel hiá nya az in té zet mû ködôké pes sé gét, il let ve
lé tét kérdôje lez né meg. Az azon ban, hogy a for rá -
sok mi lyen cél ra áll nak ren del ke zés re, nagy ha -
tás sal van a ku ta tás irá nyult sá gá ra. Az EU ku ta -
tás po li ti ká ja azon a fel té te le zé sen ala pul, hogy a
ter melô ága za tok (így az akva-kultúra is) elég
erôsek ah hoz, hogy fi nan szí roz zák ku ta tá si igé -
nyü ket, így közpénzbôl elsôsor ban olyan köz ér -
de kû ku ta tá si felada tok fi nan szí roz ha tók, mint a
kör nye zet vé de lem, élel miszer biztonság, ál lat jó -
lét. Ez alapvetôen igaz a ha zai adó fo rin tok ku ta -
tá si cé lok ra tör ténô fel hasz ná lá sá ra is. Elôzôeket
fi gye lem be vé ve, a HAKI ku ta tá sai prog ram jai -
ban is egy re je lentô sebb sú lya van az em lí tett te -
rü le tek nek. A köz cé lú ku ta tás ered mé nyei ter mé -
sze te sen a vál lal ko zá sok ér de keit is szol gál ják,
hi szen kör nye zet- és ál lat ba rát mó don elôál lí tott
és bi zo nyí tot tan egész sé ges élel mi szer, ese tünk -
ben a hal, job ban elad ha tó a pia con. A fenn tart -
ha tó ság biz to sí tá sá ra irá nyu ló ku ta tá sok na gyobb
ré sze ma már a jö ve del mezôség kri té riu ma mel -
lett a kör nye zet ba rát ság (erôfor rás kí mé let) és
tár sa dal mi el fo ga dott ság kri té riu mai nak fo ko zott
fi gye lem be vé te lé vel fo lyik. A fenn tart ha tó ság em -
lí tett kri té riu mai azon ban egy re in kább csak kom-
p lex össze  füg gés rend szer ben, nem zet kö zi leg ér -
tel mez hetôk. A ku ta tás, így a ha lá sza ti ku ta tá sok,
azon be lül a HAKI ál tal vég zett ku ta tá si prog ra -
mok nem zet kö zi jel le ge ma már meg kérdôje lez -
he tet len. 

Kiemelt nem zet kö zi pro jek tek 

EU Pro jek tek

A HAKI elôzôekben em lí tett ak tív nem zet kö zi
te vé keny sé gét, il let ve an nak si ke rét jól fém jel zik
az el múlt évek ben el nyert pro jek tek. Bár az EU 6.
és 7. Ku ta tá si Ke ret prog ram já ban je lentôs összeg
áll ren del ke zés re ku ta tás ra, az akvakultúra, azon
be lül a szá munk ra fon tos ponty cent ri kus
tógazdálkodás ku ta tá sa egyál ta lán nem él vez pri-

o ri tást, és igen szû kö sek a for rá sok. Kö vet ke zés -
kép pen igen nagy a ver seny az akvakultúra ku ta -
tást végzô EU in téz mé nyek, il let ve kon zor ciu mok
kö zött. A következôkben is mer te tett há rom pro -
jekt el nye ré se a nem zet kö zi is mert sé gen és jó
kap cso la to kon túlmenôen je lentôs ener giát, idôt
és pénzt felemésztô elôké szítô mun kát igé nyelt.
A pá lyá za ti mun ka, majd azt kö vetôen a ku ta tá si
prog ram vég re haj tá sa ke let- eu ró pai in téz mé -
nyek szá má ra kü lö nö sen nagy ki hí vás, hi szen a
tá mo ga tás ban nem él vez nek elônyt az új EU ta -
gor szá gok, ugyanak kor az elôfi nan szí ro zás és a
meg kí vánt sa ját erô biz to sí tá sa ext ra ter he ket je -
lent szá muk ra, így a HAKI-ra is. Ezt jól ér zé kel te -
ti az a tény, hogy pél dául a fran cia INRA ku ta tó -
in té ze tei ben az egy ku ta tó ra ju tó köz pon ti tá mo -
ga tás 380.000 euró, ad dig a HAKI-ban mindössze
40.000 euró volt 2006-ban. Fen ti ne héz sé gek el le -
né re a HAKI ha zai vi szony lat ban (nem csak az ag -
rár ku ta tá sok ban) si ke res pá lyá zó nak szá mít nem -
zet kö zi pá lyá za ti prog ra mok ban, sôt kü lön büsz -
ke sé günk, hogy a HAKI az elsô ke let- eu ró pai or -
szág, ame lyik konzorciumvezetôje egy ha lá sza ti,
ne ve ze te sen az EUROCARP pro jekt nek. A kö vet -
ke zôkben rö vid tá jé koz ta tást adunk a HAKI-ban
je len leg fu tó há rom na gyobb, EU tá mo ga tás sal
meg va ló su ló ku ta tá si projektrôl. Meg jegy zem,
hogy mind há rom ku ta tá si pro jekt alapvetôen a
kör nye zet vé de lem, erôfor rás kí mé let és élel mi -
szer biztonság té ma kö rök höz kap cso ló dik.

AQUAMAX Pro jekt

Az EU 6. Ke ret prog ram já nak az „Élel mi szer
minôség és az élelmiszerbiztonság” kiemelt té -
ma kö ré hez kap cso ló dó, 2006. már cius 1-tôl 2010.
feb ruár 28-ig tar tó In teg rált Pro jekt (IP) cí me
„Fenn tart ha tó hal tá pok a te nyész tett ha lak hú sa
egész ség ügyi elônyeinek ma xi ma li zá lá sá hoz”

Intenzív haltermelô telepek elfolyó vizének 
wetland-en történô kezelése európai viszonylatban is

új megoldás, amely területen elért eredmények
elôsegítették a HAKI-nak a SustainAqua projektben

való részvételét



(rö vid cím: AquaMax). A pro jekt ben össze sen 33
in téz mény és vál lal ko zás vesz részt, döntôen az
EU ta gor szá gok ból. A pro jekt ben a nor vég koor di -
ná tor in té ze ten kí vül (NIFES, Nem ze ti Táplál -
kozástudományi és Akvatikus Élel mi szer-vizs gá ló
In té zet, Ber gen) kí nai, in diai ku ta tó in téz mé nyek
is részt vesz nek. A pro jekt koor di ná to ra Oyvind
Lie pro fesszor, a ber ge ni in té zet igaz ga tó ja.

A résztvevôkrôl és a pro jekt célkitûzéseirôl, a
2006. ok tó ber 23–24-én meg tar tott pro jekt-in dí tó
megbeszélésrôl a pro jekt hon lap ja ad rö vid tá jé -
koz ta tást:

http://www.nifes.no/index.php?page_id=126&
lang_id=2&article_id=1916

Az In teg rált Pro jekt a ki me rülôben lévô hal -
liszt és hal olaj for rá sok he lyet te sí té sé re szol gá ló,
fenn tart ha tó mó don meg ter mel hetô, szen-
nyezôdéseket mi ni má lis szin ten tar tal ma zó fe -
hér je és olaj alap anya gok ha tá sá nak és al kal maz -
ha tó sá gá nak fel tá rá sá val kí ván ma gas táp lá ló ér -
té kû – elsôsor ban az ome ga-3 zsír sa vak te kin te -
té ben –, egész sé ges hal hús elôál lí tá sá hoz hoz zá -
já rul ni. A pro jekt a fô cél ki tû zé sei nek meg va ló sí -
tá sát ana li ti kai mód sze rek ki dol go zá sa, va la mint
to xi ko ló giai vizs gá la tok is se gí tik. A hal hús
egész ség ügyi elônyeinek fel tá rá sa elsôsor ban az
ome ga-3 zsír sa vak nak a mag za ti fejlôdésben be -
töl tött sze re pé vel fog lal ko zik. A pro jekt ke re té -
ben elôál lí tan dó új ta kar má nyok, a hal hús fo -
gyasz tói és ke res ke del mi fo gad ta tá sá nak fel mé -
ré se, va la mint az új ta kar má nyok elôál lí tá sa gaz -
da sá gos sá gá nak és fenn tart ha tó sá gá nak vizs gá -
la ta az Eu ró pai Haltermelôk Szö vet sé ge (FEAP)
koor di ná lá sá val va ló sul meg.

A pro jekt összes költ ség ve té se 16,6 mil lió
euró, ebbôl 10,5 mil lió euró a tá mo ga tás. A sa ját
erôhöz a Nor vég Ku ta tá si Ta nács mintegy 3 mil -
lió euróval já rul hoz zá. Az EU-támogatásból a
HAKI és a HAKI-val együttmûködô 3 ma gyar part -

ner (MTA SZBK, Sze ged; Gálosi Bár ka Ha lá sza ti
Kft., Almamellék-Korcsánypuszta; HALANDOR
Kft., Bu da pest-Kis bér) mintegy fél mil lió euró tá -
mo ga tás ban ré sze sül. A négy rész prog ram ból ál -
ló in teg rált pro jekt 1. prog ram ja ke re té ben a
HAKI az édes ví zi hal fa jok – elsôsor ban a ponty –
ta kar má nyo zá sá val és húsminôségével össze -
függô ku ta tá sok ban vesz részt, a há rom ha zai
együttmûködô part ner köz re mû kö dé sé vel. 

EUROCARP Pro jekt

A HAKI ál tal koor di nált pro jekt cí me: „Stressz és
be teg ség el lenál ló ponty: kvan ti ta tív ge ne ti kai,
genomikai, proteomikai és im mu no ló giai mar ke -
rek kom bi ná lá sa ma gas tel je sít mé nyû faj ták, csa lá -
dok és egye dek azo no sí tá sá ra”, amely „Scientific
Support to Policies” (A Szak ma po li ti ka Tu do má -
nyos Tá mo ga tá sa) tí pu sú EU pro jekt. A projektrôl
tá jé koz ta tó ta lál ha tó a http://ec.europa.eu/
research/fp6/ssp/eurocarp_en.htm hon la pon.

A pro jekt alapvetô cél ja be teg sé gek nek és a
be teg sé ge ket sok szor ki vál tó stressz ál la po tok -
nak el lenál ló ponty faj ták lét re ho zá sá val, il let ve
azok vegy szer és gyógy szer men tes elôál lí tá sá val
nö vel ni az élelmiszerbiztonságot. En nek a mo -
dern ku ta tá si prio ri tás nak meg fe lelôen lét re ho -
zott nem zet kö zi kon zor cium si ke re sen pá lyá zott
az Eu ró pai Unió 6. Ke ret prog ram já ban és nyert
tá mo ga tást erôs nem zet kö zi ver seny ben. A kon -
zor cium 4 or szág (Nagy Bri tan nia, Nor vé gia,
Oroszor szág és Ma gyaror szág) 6 ku ta tó in té ze té -
nek mun ká ját fog ja össze. A pro jek tet a szar va si
Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet koor di nál ja.
A pro jekt cél ja, hogy a szar va si ponty gén bank -
ban fenn tar tott ge ne ti kai sok szí nû ség re ala poz va
a stressz- és be teg ség-el lenál ló ké pes sé get, mint
értékmérô tu laj don sá got beil lessze a te nyész té si
prog ra mok ba. Ez a mo dern kvan ti ta tív és mo le -
ku lá ris ge ne ti kai esz kö zök/mód sze rek hasz ná la -
tát te szi szük sé ges sé, mi vel a be teg ség-el lenál ló
ké pes ség ne he zen ér té kel hetô és fej leszt hetô tu -
laj don ság nak bi zo nyult a ha lak nál. A le het sé ges
anya ál lo má nyo kon foly ta tan dó köz vet len fer-
tôzések az zal a koc ká zat tal jár ná nak, hogy az
adott ha la kat be teg ség-hor do zók ká ten nénk.
Ezért funk cio ná lis genomikai és proteomikai
mód sze rek al kal ma zá sá val, va la mint gén tér ké -
pe zés sel fog juk meg ha tá roz ni a pers pek ti vi kus
gé ne ket és az ún. QTL-ket, azaz a mennyi sé gi jel -
le ge kért fe lelôs lókuszokat az el lenál ló ha lak ban
köz vet len fertôzések nél kül. A pro jekt fejlôdést
fog hoz ni a má so dik ge ne rá ciós kö ze pes fel bon -
tá sú gén tér ké pek fej lesz té sé ben, lét re hoz va ez zel
egy fon tos esz közt a ponty faj ták to vább fej lesz té -
sé re. A kvan ti ta tív és mo le ku lá ris ge ne ti kai ada -
tok biz to sí tot ta ered mé nye ket mo del lez zük a
jövôbeni gya kor la ti te nyész té si prog ra mok op ti -
má lis ter ve zé sé hez. Ezt az in for má ciót mû ködô
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nem zet kö zi há ló za to kon (NACEE, NACA, INGA,
stb.) ke resz tül fog juk ter jesz te ni és el jut tat ni a
fel hasz ná lók hoz.

A pro jekt 2006. ja nuár 1-jén in dult és 3 évig
tart. Az elsô év ben a HAKI-ban lét re hoz tuk a pro -
jekt mun ká ját megala po zó kí sér le ti ál lo mányt,
ami nem egyéb, mint 96 cél tu da to san kiala kí tott
ponty csa lád. A szar va si ponty gén bank ból ki vá -
lasz tott ge ne ti kai lag el térô 4 faj tát (amu ri, du nai,
ta tai és Szar va si 15-ös) egy spe ciá li san ter ve zett
sé ma men tén ke resz tez tük, az zal a cél lal, hogy a
le hetô „leg szí ne sebb” ge ne ti kai ál lo mányt hoz -
zuk lét re. A 96 kí sér le ti ponty csa lá dot zárt tér ben
csa lá don ként el kü lö nít ve ne vel tük fel, azért hogy
az ún. kör nye ze ti ha tást ki kü szö böl jük. A 8-10 g-
os tö meg eléré se után 10.000 db pon tyot egye di -
leg je löl tünk ún. PIT-chipekkel. A je lölt pon tyok
ezután ta vi tel je sít mény vizs gá la tok ban „mé rik
össze” tel je sít mé nyü ket, va la mint bak te riá lis és
ví ru sos fertôzésekben ad nak szá mot be teg ség-el -
lenál ló képességükrôl. 

SUSTAINAQUA Pro jekt

A SustainAqua pro jekt egy 24 résztvevôs, há -
rom éves idôtar ta mú kö zös ku ta tá si pro jekt ún.
„Collective Research” (Kö zös Ku ta tás), amely
2006. szep tem ber 9-én kezdôdött az Eu ró pai
Unió 6. Ke ret prog ram ja rész le ges fi nan szí ro zá sá -
val. A pro jekt cí me „Fenn tart ha tó és egész sé ges
édes ví zi akvakultúra in teg rált fej lesz té se”. A pro -
jekt hon lap ján to váb bi in for má ciók ta lál ha tók:
http://www.sustainaqua.org/. A pro jekt tel jes
költ ség ve té se 3.266.756 euró, amelybôl az EU-
támogatás 2.504.923 eurót tesz ki. A pro jekt fô
cél ki tû zé se, hogy nö vel je az eu ró pai édes ví zi
akvakultúra ter melôk ver seny ké pes sé gét a ter -
me lés di ver zi fi ká lá sa, a ter mé kek minôségének
ja ví tá sa és a ter me lé si tech no ló giák to vább fej -
lesz té sén ke resz tül. A cél ki tû zé sek eléré se ér de -
ké ben öt or szág ban (Dá nia, Hol lan dia, Ma gyaror -
szág, Len gyelor szág és Svájc) öt ku ta tá si-fej lesz -
té si prog ram vég re haj tá sá ra és kiér té ke lé sé re,
ok ta tá si anya gok ki dol go zá sá ra és ter jesz té sé re,
va la mint továbbképzô tan fo lya mok és work-
shopok üte me zett szer ve zé sé re ke rül sor a pro -
jekt idôtar ta ma alatt. A pro jekt a következô – gaz -
da sá gi lag leg fon to sabb nak ítélt – édes ví zi hal fa -
jok kal fog lal ko zik: eu ró pai és af ri kai har csa,
ponty, an gol na, piszt ráng és tilápia.

A pro jekt kon zor cium nak 10 ter melôi szö vet -
ség, 7 kis- és kö ze pes mé re tû vál lal ko zás és 7 ku -
ta tó in té zet, il let ve egye tem a tag ja. A pro jekt
koor di ná to ra a né met TTZ (Tech no ló giai
Transz  fer In té zet, Bre mer ha ven), míg a dá niai
szék he lyû EUROFISH a pro jekt ben szü le tett
ered mé nyek ter jesz té séért, a hol land Wagenin -
gen Egye tem ha lá sza ti cso port ja pe dig a pro jekt
ke re té ben fo lyó ku ta tá sok koor di ná lá sáért fe -

lelôs. A pro jekt ben résztvevô ku ta tó cso por tok fô
felada ta a K+F prog ra mok vég re haj tá sa és kiér té -
ke lé se a ter melôi szö vet sé gek és a vál lal ko zá sok
köz re mû kö dé sé vel, akik a ter melôk igé nyei nek,
azaz a gya kor la ti szem pon tok fi gye lem be vé te lét
se gí tik elô a prog ra mok ter ve zé se és vég re haj tá -
sa so rán. A pro jekt ke re té ben lét re jött ku ta tá si
ered mé nyek alap ján a ku ta tó cso por tok gya kor la -
ti cé lú ok ta tá si anya go kat dol goz nak ki, és to -
vább kép zés ben ré sze sí tik a ter melôi szer ve ze te -
ket. Ezután a ter melôi szer ve ze tek to vább kép zé -
se ket szer vez nek tag vál la la taik szá má ra. A pro -
jekt terv sze rint így mintegy 10.000 ter melô köz -
vet len to vább kép zé sé re ke rül het sor a pro jekt ke -
re té ben.

Ma gyaror szág ról a szar va si Akvapark Egye sü -
let, az Arany ponty Ha lá sza ti Rt. és a HAKI vesz
részt a pro jekt ben. A ma gyar résztvevôk fe lelôsek
az egyik K+F prog ram vég re haj tá sáért, amely az
in ten zív hal ter me lés el fo lyó vi zé nek ke ze lé sét és
új ra hasz no sí tá sát cé loz za, a ter mék ská la bô ví tése
mel lett. E prog ram kí sér le ti mun kái a há rom ma -
gyar résztvevô szo ros együtt mû kö dé sé ben a HAKI
köz pon ti te le pén foly nak 2007 áp ri li sá tól 2008 ok -
tó be réig, en nek koor di ná lá sáért a HAKI fe lelôs.
Az öt K+F prog ram ered mé nyei nek egy gya kor la -
ti ok ta tá si ké zi könyv for má já ban tör ténô összeg -
zé sét, és egy továbbképzô workshop meg szer ve -
zé sét és le bo nyo lí tá sát ugyan csak a ma gyar
résztvevôk vég zik, az Akvapark koor di ná lá sá val. 

NKTH Pro jek tek

Bár min den ha zai szer ve zet tá mo ga tá sá val
meg va ló su ló ku ta tá si prog ram nak van nem zet -
kö zi kap cso ló dá sa, a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech -
no ló giai Hi va tal (NKTH) ál tal fi nan szí ro zott pro -
jek tek kiemelt cél ja a nem zet kö zi ku ta tá si
együtt mû kö dé sek fej lesz té sé nek elôse gí té se. Az
NKTH ál tal tá mo ga tott, je len leg fu tó pro jek tek
kö zül há rom szak te rü le ten vég zett ku ta tá so kat
mu tat juk be pél da kép pen.

Ter mé sze tes immunstimulátorok: 
gyógy nö vé nyek kel az an ti bio ti ku mok he lyett

(ma gyar-kí nai-chi lei 
há rom ol da lú együtt mû kö dés)

A HAKI-ban 1990-óta vizs gál juk a ha lak kü -
lön fé le külsô ha tá sok ra adott immunválaszát, a
ha lak ter mé sze tes im mun rend sze ré nek ak ti vi tá -
sát, il let ve az im mun rend szer ko rai ak ti vá lá sa
nö ve lé sé nek le hetôségeit. A HAKI széles körû
nem zet kö zi kap cso la tai nak ke re té ben, az in té zet
kez de mé nye zé sé re jött lét re egy ma gyar-kí nai-
chi lei há rom ol da lú ku ta tá si együtt mû kö dés,
amely a ha lak im mun rend sze ré nek gyógy nö -
vény ki vo na tok kal tör ténô erôsítésére irá nyul. Kí -
ná ban nagy ha gyo má nya van a ter mé sze tes gyó-



gy mó dok és ter mé sze tes anya gok, il let ve gyógy -
nö vé nyek al kal ma zá sá nak nem csak a hu mán-,
ha nem az ál lat-gyó gyá szat ban is. A kí sér le tek so -
rán ki pró bált kü lön bözô gyógy nö vény ki vo na tok
Kí ná ból szár maz nak, ame lye ket Ma gyaror szá gon
pon tyon, tilápián és af ri kai har csán, Chi lé ben pe -
dig la za con pró bál tak ki. Chi le a vi lág legjelen-
tôsebb lazactermelô or szá ga, ahol jó pia ci le -
hetôség kí nál ko zik a kifejlesztendô ter mék ér té -
ke sí té sé re. A kö zös mun ka a kí nai-ma gyar Tu do -
má nyos és Tech no ló giai (TéT) együtt mû kö dés
ke re té ben in dult, ami nek ki ter jesz té sét, il let ve a
chi lei fél be vo ná sát egy, az NKTH ál tal tá mo ga -
tott pro jekt tet te le hetôvé. 

A kutató-fejlesztô mun ka a nagy üze mi leg al -
kal maz ha tó ter mék ki dol go zá sá ra irá nyul. A ku ta -
tó mun ka ered mé nye ként ren del ke zés re ál ló gyóg-
y nö vény ki vo nat in ten zí ven ne velt ha lak ta kar má -
nyá ba ke ver ve erôsíti a ha lak im mun rend sze rét és
csök ken ti, il let ve megaka dá lyoz za kü lön fé le be -
teg sé gek kiala ku lá sát. A Ma gyaror szá gon és Chi -
lé ben vég zett la bo ra tó riu mi és fél-ü ze mi kí sér le -
tek olyan ígé re tes ered mé nye ket ad tak, amely fel -
kel tet te a ta kar mány kiegé szítôket gyár tó cé gek
érdeklôdését is. A kí nai ál la ti ta kar mány gyár tás -
ban je lentôs sze re pet ját szó Tongwei cég anya gi -
lag is tá mo gat ja a kutató-fejlesztô mun kát, de
hosszabb tá vú cél egy olyan ma gyaror szá gi üzem
kiala kí tá sa, amely nem zet kö zi leg is meg ha tá ro zó
sze re pet ját sza na a gyógy nö vény ala pú immun-
stimulátorok (premixek) gyár tá sá ban és for gal ma -
zá sá ban mind ha lak, mind más ha szon ál la tok szá -
má ra. 

Ponty ge ne ti kai együtt mû kö dés 
Kí ná val és Viet nam mal

2002 ja nuár ja óta két ol da lú tu do má nyos és
tech no ló giai (TéT) együtt mû kö dés ke re té ben fo -
lyik kö zös ku ta tás a HAKI és a Shanghai Ha lá sza -
ti Egye tem (SFU) kö zött. A kö zö sen elért ered mé -
nyek a kí nai (ázsiai) és ma gyar (eu ró pai) ponty
vál to za tok ér de kes ro kon sá gi kap cso la tá ra de rí -
tet tek fényt. Az azo nos faj hoz (Cyprinus carpio)
tar to zó, de két föld raj zi cso port egyér tel mûen el -
kü lö nül ge ne ti kai lag. Ezen túl a ma gyar vad faj -
ták (Du nai és Ti szai) a két cso port – kí nai faj ták

és ma gyar te nyész tett/ne mes faj ták – kö zöt ti fi lo -
ge ne ti kai po zí ció ban he lyez ked nek el. Ez a szé les
kör ben te nyész tett hal faj eredetérôl to váb bi ér de -
kes rész le tek kel szol gál. A pro jekt je len leg fu tó
sza ka szá ban ezért mind két or szág ban kü lö nös fi -
gyel met szen te lünk a te nyész tett és vad vál to za -
tok össze ha son lí tá sá nak. To váb bi prio ri tás olyan
ge ne ti kai mar ke rek ke re sé se, ame lyek a pon tyok
stressz- és be teg ség tû ré sé ben sze re pet ját sza nak.
A kí nai part ner in téz mény a vál to za tos kí nai pon-
ty po pu lá ciók ge ne ti kai mar ke rek kel tör ténô mo -
ni to ro zá sá val ér té kes kiegé szítô ada tok kal szol -
gál az eu ró pai vo na lak ról összeál ló is me re tek -
hez.

A ha gyo má nyos ma gyar-viet na mi ponty ge ne -
ti kai kap cso la tok ra ala poz va 2007-ben új tu do -
má nyos és tech no ló giai (TéT) együtt mû kö dést
pá lyáz tunk meg, amely nek cél ja ponty te nyész té -
si prog ra mok ban szer zett ta pasz ta la tok cse ré je
és új ku ta tá si irá nyok kal tör ténô kiegé szí té se.
Kiemelt prio ri tás a DNS-mar ke rek vizs gá la tá ra
ala po zott stressz- és be teg ség-el lenál ló ké pes ség
beil lesz té se a te nyész té si prog ra mok ér té kelô
rend sze ré be.

Víz ta ka ré kos és kör nye zet ba rát 
ta vi haltermelô rend sze rek fej lesz té se 

(ma gyar–kí nai együtt mû kö dés)

A HAKI és a kí nai Édes ví zi Ha lá sza ti Ku ta tó
Köz pont (FFRC) együtt mû kö dé se a nyolc va nas
évek kö ze pé re nyú lik vissza, ami kor a két in té zet
egyaránt részt vett a FAO ál tal koor di nált ha lá -
szat fej lesz té si és to vább kép zé si prog ra mok ban.
A HAKI és az FFRC kö zött a tu do má nyos együtt -
mû kö dés 2004-ben kor mány kö zi TéT pro jekt ke -
re té ben foly ta tó dott, víz ta ka ré kos és kör nye zet -
ba rát ta vi haltermelô tech no ló giák fej lesz té sé re
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irá nyu lóan. Kí ná ban az akvakultúra fej lesz tés
kri ti kus ele me a ne ga tív kör nye ze ti ha tá sok csök -
ken té se. A kör nye zet vé del mi elôírá sok jövôbeni
szi go ro dá sa ha té kony, új és kör nye zet ba rát hal-
termelô rend sze rek ki fej lesz té sét és al kal ma zá -
sát te szik szük sé ges sé. Az együtt mû kö dés 2004 és
2005 kö zöt ti elsô sza ka szá ban vizs gál tuk az in -
ten zív halnevelô te le pek el fo lyó vi zé nek költ ség-
ha té kony bio ló giai tisz tí tá sá nak mód sze reit, ter -
mé szet kö ze li vízkezelô rend sze rek ben. Ma -
gyaror szá gon egy át fo lyó vi zes af ri kai har csa ne -
velô te lep el fo lyó vi zé nek ke ze lé sét egy halastó
és lé te sí tett vi zes élôhely össze kap cso lá sá val
kiala kí tott rend szer ben vé gez tük, míg Kí ná ban a
halas el fo lyó vi ze ket kagy lók kal és mes ter sé ges
alj zat hoz kö tött élôbe vo nat al kal ma zá sá val tisz tí -
tot ták. Mind két rend szer ben az összes nit ro gén
és fosz for el tá vo lí tá sá nak ha té kony sá ga meg ha -
lad ta a 80%-ot. A ku ta tá si prog ram 2006-ban in -
dult új sza ka szá nak felada ta olyan ta vi ter me lé si
tech no ló gia fej lesz té se, amely az in ten zív és ex -
ten zív hal ter me lés kom bi ná ció ján ala pul. E
megol dás sal ja vít ha tó a táp anya gok vissza tar tá sa
és hasz no sí tá sa a haltermelô rend sze re ken be lül.
A kü lön bözô ter me lé si egy sé gek össze kap cso lá -
sá val csök kent hetô a hal ter me lés víz igé nye és a
kör nye zet be ki bo csá tott szer ves és szer vet len
táp anyag ter he lés, mi köz ben egy ség nyi ta kar -
mány fel hasz ná lá sá val több hal ál lít ha tó elô. A
prog ram vég re haj tá sá ban résztvevô ku ta tók kö -
zös me to di ka sze rint vizs gál ják a Ma gyaror szá -
gon és Kí ná ban kiala kí tott, víz vissza for ga tá son
ala pu ló kom bi nált ta vi haltermelô rend sze re ket,
össze ve tik an nak mû kö dé se so rán szer zett ered -
mé nye ket és ta pasz ta la to kat, ame lyet fel hasz nál -
nak a tó gaz da sá gi hal ter me lés fej lesz té sé re irá -
nyu ló nem ze ti prog ra mok ban. 

Ku ta tás a fejlôdô or szá gok 
élel mi szer el lá tá sá nak ja ví tá sáért 

A sze gény ség fel szá mo lá sá ra irá nyu ló prog ra -
mok nak egyik kiemelt ele me a ha lá szat, il let ve az
akvakultúra fej lesz té se, amelybôl Ma gyaror szág
a FAO kap cso la tai ré vén példamutatóan ki vet te a
ré szét a het ve nes évek ele je óta, kü lö nö sen a
száz ha lom bat tai és szar va si FAO pro jek tek ered -
mé nye kép pen. A HAKI azóta is ak tív résztvevôje
fejlôdô or szá gok sze gény vi dé ki la kos sá ga élet -
kö rül mé nyei nek ja ví tá sá ra irá nyu ló prog ra mok -
nak. A FAO mel lett más nem zet kö zi szer ve ze tek
és fej lett or szá gok kor má nyai is tá mo gat ták a
HAKI fejlôdô or szá gok ban vég zett mun ká ját. Ez a
mun ka alapvetôen nem ku ta tá si te vé keny ség, de
azt elsôsor ban ku ta tó in téz mé nyek mun ka tár sai
vég zik szer te a vi lá gon, nyelv tu dá suk ra és nem -
zet kö zi ta pasz ta la taik ra ala poz va. Úgy érez zük,
hogy a HAKI-ban fo lyó mun ka e te rü le ten mél tó
foly ta tá sa Woynarovich Elek és Csá vás Im re

mun kás sá gá nak. Prio ri tást él vezô ré gió a HAKI
szá má ra Ázsia, ami nem vé let len, hi szen a ha lá -
szat és az akvakultúra je lentôsége e ré gió ban
meg ha tá ro zó a sze gény ség el le ni küz de lem ben.
A HAKI ázsiai akvakultúra fej lesz té si prog ram jai
nem spon tán prog ra mok, ha nem tér ség be li szer -
ve ze tek kel (Ázsiai Akvakultúra Köz pon tok Há ló -
za ta – NACA), va la mint mi nisz té riu mok kal (In do -
né zia és Laosz), és in téz mé nyek kel (két in téz -
mény Kí ná ban és négy Viet nam ban) kö tött két ol -
da lú kö zép tá vú együtt mû kö dé si megál la po dá sok
ke re té ben üte me zet ten foly nak. 

Új le hetôséget te rem tett a ma gyar Nem zet kö -
zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si (NEFE) Prog ram
bein dí tá sa, amely nek ke re té ben az in té zet Laosz -
ban és Viet nam ban hajt vég re a sze gény vi dé ki
la kos ság meg él he té sé nek ja ví tá sá ra irá nyu ló
pro jek te ket. A 15 mil lió Ft költ ség ve té sû lao szi
NEFE pro jekt cél ja egy hal iva dék el lá tó és ha lá -
sza ti továbbképzô kis gaz da ság mû sza ki fej lesz té -
se. A 110 mil lió Ft költ ség ve té sû viet na mi NEFE
pro jekt kiemelt cél ja egy he lyi ta kar mány alap -
anya gok és mezôgaz da sá gi mel lék ter mé kek
hasz no sí tá sán ala pu ló ta kar mány gyár tó üzem
felépí té se, jó részt ma gyar be ren de zé sek beépí té -
sé vel. A ta kar mány el lá tás ja ví tá sa mel lett a pro -
jekt má sik cél ja gaz da sá gi lag fon tos fa jok iva dék -
el lá tá sá nak fej lesz té se a tech no ló gia és a mû sza -
ki hát tér szín vo na lá nak ja ví tá sa ré vén kü lö nös te -
kin tet tel a pangasius har csá ra, a tilápiára, il let ve
az óriás édes ví zi gar né la rák ra. A NEFE pro jek tek
jó pél dául szol gál nak ar ra, hogy a ko ráb bi K+F
együtt mû kö dé sek biz tos ala pot nyújt hat nak üz le ti
vál lal ko zá sok bein dí tá sá ra. A ma gyar NEFE pro -
jek tek ered mé nyeit több ezer haltermelô fog ja
hasz no sí ta ni Laosz ban és Viet nam ban.

A HAKI részt vesz olyan, az EU ál tal koor di nált
és fi nan szí ro zott pro jek tek vég re haj tá sá ban is,
ame lyek a fejlôdô vi lág fenn tart ha tó élelmiszer -
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termelését hi va tot tak se gí te ni. Ilyen pél dául az
ERA-ARD Pro jekt, amely az EU tag ál la mok
fejlôdô or szá gok ban vég zett K+F pro jekt jei nek
össze han go lá sá ra és ha té ko nyabb el vég zé sé re
irá nyul, il let ve az ASEM Akvakultúra Plat form
Pro jekt, amely az Eu ró pa-Á zsia együtt mû kö dés
fej lesz té sé nek je gyé ben zaj lik.

Rész vé tel az Eu ró pai szak mai 
közélet ben 

Ha zánk ha lá sza ti szek to ra, be leért ve a ha lá -
szat fej lesz tést szol gá ló ku ta tást, így a HAKI te vé -
keny sé gét is, ma már szer ves ré sze az eu ró pai
akvakultúrának, amely igen vál to za tos ar cu la tot
mu tat. Az akvakultúrának a tár sa da lom, vagy
más szek to rok elôtti po zi tív meg je le ní té se, elis -
mer te té se, il let ve az akvakultúrán be lül egyes al-
szektorok kö zöt ti eset le ges ér dek el len té tek ke ze -
lé se meg kö ve te li a tisz ta és ren de zett szak mai
közéle tet, vagyis a szereplôk világos meg je le né -
sét és fo lya ma tos pár be szé dét. A szak mai közélet -
ben a ter melô szek tort ma ha té ko nyan ter melôi
szer ve ze tek kép vi se lik, de a szer ve zett ség, a há -
ló zat ba szer vezôdés egy re fon to sabb a ku ta tó in -
téz mé nyek és más szak mai szer ve ze tek szá má ra
is. Úgy érez zük, hogy a HAKI az eu ró pai
akvakultúra szak mai közélet olyan ak tív és meg -
be csült tag ja, aki re szá mít a szak mai kö zös ség, és
ami nem csak a HAKI, ha nem az egész ha zai ha -
lá szat szá má ra fon tos. A tra di cio ná lis FAO kap -
cso la tok egyik ered mé nye ként a HAKI mun ka tár -
sa töl ti be a FAO Eu ró pai Bel ví zi Ha lá sza ti Ta -
nács adó Bi zott sá gán be lül az Akvakultúra Al bi -
zott ság ve zetôi poszt ját. Vá ra di Lász ló nak, a
HAKI fôigaz ga tó já nak sze mé lyé ben elôször az
Eu ró pai Akvakultúra Tár sa ság (EAS) 30 éves tör -
té ne té ben ma gyar el nö ke van az EAS-nak.
A HAKI mun ka tár sai rend sze re sen részt vesz nek
az Eu ró pai Bi zott ság Ha lá sza ti és Ten ger ügyi

Fôigaz ga tó sá nak az édes ví zi akvakultúrát érintô
ta nács ko zá sain. A HAKI ké szí tet te elô 1999-ben a
Haltermelôk Or szá gos Szö vet sé gé nek csat la ko zá -
sát az Eu ró pai Haltermelôk Szö vet sé gé hez
(FEAP), és a HAKI azóta is kon zul ta tív kap cso lat -
ban áll a FEAP-al, amely az eu ró pai akvakultúra
erôs érdekképviseleti és lobbi szer ve ze te. A HAKI
ugyan csak rend sze res kap cso lat ban áll az EURO -
FISH szer ve zet tel, amellyel két ol da lú meg ál la  po -
dást írt alá 2005-ben.

Mérföldkô je lentôségû a ke let- eu ró pai akva -
kultúra ku ta tá sok tör té ne té ben a Kö zép- és Ke let-
 Eu ró pai Akvakultúra Köz pon tok Há ló za tá nak
(NACEE) a lét re ho zá sa. A NACEE a HAKI kez de -
mé nye zé sé re FAO tá mo ga tás sal jött lét re 2004-
ben, Szar va son. A NACEE koor di ná tor in té ze ti
sze re pét a HAKI lát ja el, amely ré vén a HAKI
min den je lentôsebb eu ró pai akvakultúra prog -
ram, il let ve kez de mé nye zés, to váb bá több pro jekt
meg hí vott, il let ve fel kért résztvevôje. A NACEE
te vé keny sé gé nek alapvetô cél ja an nak elôse gí té -
se, hogy a ke let- eu ró pai akvakultúra in téz mé -
nyek in teg ráns ré szei le gye nek az Eu ró pai Ku ta -
tá si Tér ség nek. Az zal, hogy a HAKI fel vál lal ta ezt
a sze re pet, egy ben je lentôs ál do za tot is vál lalt, de
megerôsítette po zí ció ját, mint a ke let- eu ró pai
tér ség meg ha tá ro zó ku ta tó in téz mé nye, ami a ha -
zai ha lá szat ke let- eu ró pai kap cso la tai nak fej lesz -
té se ér de ké ben jó le hetôség. 

A nem zet kö zi kap cso la tok ha tá sa 
a ha zai ha lá szat fej lesz tés re

A nem zet kö zi kap cso la tok ha tá sa a ha zai ha lá -
szat fej lesz tés re komp lex mó don ér vé nye sül. 
A köz ve tett ha tá sok kö zött em lít hetô a szem lé let -
for má lás, amely nek alapja a nem zet kö zi ten den -
ciák, az ál ta lá nos szak mai in for má ciók megis -
mer te té se a ha zai szak em be rek kel, il let ve a sze -
mé lyes kap cso la tok bôvítésének elôse gí té se a ha -
zai ha lá szat szereplôi és nem zet kö zi szak em be -
rek, in téz mé nyek és vál lal ko zá sok kö zött. Úgy
érez zük, hogy a HAKI spe ciá lis szak mai ren dez -
vé nyek szer ve zé sé vel (pl. KHV ta nács ko zás iz rae -
li ku ta tók be vo ná sá val), nem csak HAKI-s fia tal
szak em be rek nek kül föl di utaz ta tá sá val (pl. WES
pro jekt, NEFE pro jek tek), a HOSZ és a FEAP kö -
zöt ti kap cso lat fej lesz té sé nek elôse gí té sé vel, az
EU ve zetô szak em be rei nek ma gyaror szá gi meg -
hí vá sá val, és több más ak ció val hoz zá já rult a ha -
zai ha lá szat ál ta lá nos nem zet kö zi kap cso la tai nak
fej lesz té sé hez. Az in té zet kon zul tá ciók kal, tech -
no ló giák ra és tech no ló giai be ren de zé sek re vo -
nat ko zó in for má ciók kal, nem zet kö zi sza k ér tôk -
kel va ló kap cso lat fel vé tel lel se gí ti a hoz zá for du -
ló vál lal ko zá so kat. A HAKI szak em be rei rend sze -
res meg hí vást kap nak olyan EU-s szak mai kon -
zul tá ciók ra, ame lyek egyes ren de le tek elôké szí -
té sét, szak mai megala po zá sát szol gál ják. A HAKI
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– más ke let- eu ró pai or szá gok ku ta tói val együtt –
ak tív résztvevôje az EU tó gaz da sá gi lobbijának,
amely na gyon fon tos an nak ér de ké ben, hogy az
EU bôvítését kö vetôen a tógazdálkodás az eu ró -
pai akvakultúra szek tor elis mert ele me le gyen. A
HAKI szak mai dip lo má ciai te vé keny sé ge is hoz -
zá já rult ah hoz, hogy több eu ró pai akvakultúra
szer ve zet Ma gyaror szá gon ren dez te meg ta nács ko -
zá sát (pl. FEAP-PROFET Work shop; EFARO
Workshop). E ta nács ko zá sok al kal má val az eu ró pai
akvakultúra ve zetô szak em be rei megis mer het ték a
ha zai ha lá szat kiemelkedô ered mé nyeit, ame lyek
kö zül né há nyat, pl. a mul ti funk cio ná lis tó gaz dál ko -
dást, eu ró pai mo dell nek te kin te nek. Az EU tag ság -
ból adó dó bi zo nyos felada tok meg ol  dá  sá ban, pl. a
Nem ze ti Ha lá sza ti Stra té giai Terv ki dol go zá sá ban
és a Bi zott ság gal tör ténô egyez te té sé ben, a HAKI az
FVM biz tos szak mai hát tér in téz mé nye.

A köz ve tett ha tá sok mel lett na gyon fon tos
azon ban az, hogy a ku ta tás elôse gít se a nem zet -
kö zi pro jek tek ke re té ben vég zett ku ta tá sok ered -
mé nyei nek, il let ve ta pasz ta la tai nak gya kor la ti
átadá sát, el ter jesz té sét. En nek egyik ha té kony
for má ja a kis- és kö ze pes mé re tû vál lal ko zá sok
be vo ná sa a K+F mun ká ba, amit az EU is tá mo gat,
az úgy ne ve zett CRAFT prog ram ke re té ben. A
HAKI mindegyik EU ál tal tá mo ga tott pro jekt jé ben
van ha zai vál lal ko zói part ner. A HAKI-ban fo lyó
ku ta tó mun ká nak, il let ve szin te min den egyes
pro jekt nek, még ha ha zai for rás ból fi nan szí ro zott
is, van nem zet kö zi kap cso ló dá sa. Így a nem zet kö -
zi ered mé nyek a HAKI mun ká ján ke resz tül szin te
ész re vét le nül ke rül nek át a gya kor lat ba. Az af ri -
kai har csa ter me lés tech no ló giá já nak, il let ve a
tech ni kai hát tér nek a kez de ti fej lesz té se pél dául a

HAKI-ban tör tént, elsôsor ban hol land és nor vég
együtt mû kö dés ke re té ben. A kör nye zet ba rát és
víz ta ka ré kos tó gaz da sá gi tech no ló giák fej lesz té -
sé re irá nyu ló ku ta tás egyes ered mé nyeit ma már
egy re több gaz da ság hasz no sít ja és fog ja hasz no -
sí ta ni a jövôben, hi szen a kör nye zet vé de lem és az
erôfor rás kí mé let az akvakultúra fej lesz tés kri ti -
kus ele mei szer te a vi lá gon. Ezen ku ta tá so kat né -
met, iz rae li, és újab ban kí nai együtt mû kö dés ke -
re tei ben foly tat ja az in té zet. A HAKI te vé keny sé ge
jövôbeni fej lesz té sé nek stra té giá já ban kiemelt
sze re pet szá nunk az in té zet és a ha zai vál lal ko zá -
sok kö zöt ti együtt mû kö dés ja ví tá sá nak, an nak ér -
de ké ben, hogy a HAKI nem zet kö zi kap cso la tai nak
ered mé nyei még ha té ko nyab ban szol gál ják a ha -
zai haltermelô ága zat ver seny ké pes sé gé nek nö -
ve lé sét.
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A HAKI központja Szarvason a Körös holtág mellett,
ahol az intézet 1953 óta mûködik

Kedves Olvasónk!

Hagyományunkat követve lapunk 2007. 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-,e-mail-, honlap-,  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: 2007. november 10.

Az adatok közléséért 7000 Ft + 20% ÁFA díjat számlázunk a megjelenést követôen, 1 db tiszteletpéldány egy idejû
megküldésé vel. A fenti határidôig többlet példányszámra vonatkozó megrendeléseket is elfogadunk.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és kezde mé nyezésünkkel hozzájárulhatunk piaci és szakmai kap csolatai
bôvítéséhez. A szerkesztôség

Hal�szati c�gjegyz�k — 2007



Ama gyaror szá gi ha lak ügye va la ho gyan nem
jól áll a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium ban, aho vá a legutób bi idôben a

ha lak, hal fau nánk ki zá ró la gos élet te re, élôhe lye,
fel szí ni vi zeink szennye zéstôl va ló men te sí té se
csa pó dott. Vi zeink kör nye zet vé del me úgy-a hogy
tö rek szik megóv ni vi zein ket a szennyezésektôl, en -
nek kap csán úgy lát szik, hogy a ha lak ra, hal fau ná -
ra nem he lyez súlyt, csak a már el tûnt, vagy sza-
porodóhely hí ján ve szé lyez te tett fa jok lis tá jáig ju -
tott el, szin te el le ne van a faj szám és lét szám sze -
rin ti mi nél gaz da gabb hal né pes ség nek, hal ál lo -
mány nak. Pe dig a ha lak – mint csúcs élôlé nyek – a
vi zek va ló di bir to ko sai, TULAJDONOSAI, ame lyek
lé tük kel, faj gaz dag sá guk kal és lét szá muk kal, el -
ván dor lá suk kal, me ne kü lé sük kel, vi sel ke dé sük -
kel, kü lö nös moz gá suk kal, vagy utol só sor ban
pusz tu lá suk kal fél re ma gya ráz ha tat la nul jel zik a
víz minôségi ál la po tát, hasz nál ha tó sá gát az em ber
szá má ra. A ha lak ál tal jó nak „minôsített vi zet”
azután le het egész sé ges ivó víz zé tisz tí ta ni. Ami kor
a ha lak kal, hal ál lo mánnyal ke ve set, vagy egyál ta -
lán nem törôdünk, vi zeink egész sé gi ôreit,
minôségének jelzôit, je lentôit ha nya gol juk el,
hagy juk cser ben.

A ví zi kör nye zet, egy sze rûen mond va a vi zeik
tisz ta sá ga, egé szen más szem pon tok sze rint
ítélendô meg, mint azt em ber élôhe lyé nek szá mí tó
föld-levegô élet tér nek a kör nye zet vé del me te szi.
Szin te ter mé sze tes, hogy szi go rúbb minôségi kö ve -
tel mé nye ket ál lí tunk az zal a kör nye zet tel szem ben,
ahol élünk, és a jövô ge ne rá ciók is él ni sze ret né -
nek. De az egész sé ges, egész ség ká ro sí tó anya gok -
tól men tes tisz ta víz is min den na pi táp lá lék és
szük ség let. En nek a víz nek a fel szí ni vi zeink a „for -
rá sai” még ak kor is, ha az a mélybôl szár ma zik. A
felszínrôl a ta laj víz és a mély sé gi víz szá mos, ter -
mé sze tes és mes ter sé ges úton szennyezôdhet.
Min den fel szí ni víz – mint élôhely – a ví zi ál la tok
élet te re, élôhe lye a föld-levegô élôhely hez vi szo -
nyít va egy in kább zárt élôhely, mely nek bir tok ba
vevôi a ví zi élôlé nyek és köz tük is a leg fej let tebb
ge rin ce sek a ha lak. A ví zi élôhe lyen egé szen más
élet igé nyek, élet fel té te lek a mérv adók, mint a föld-
levegô élet tér ben. A legkiemelkedôbb kü lönb ség
az oxi gén és szén-dio xid tar ta lom, a hôház tar tás,
faj súly, visz ko zi tás te rén van. A föl di élet tér ben az
oxi gén kor lát la nul ren del ke zé sé re áll az itt
élôknek. Itt csak zárt tér ben fogy hat el a min den
élôlény ál tal fo lya ma to san igé nyelt oxi gén. A ví zi
élet te rek ben – ép pen az em ber köz re mû kö dé se kö -
vet kez té ben – a leg la bi li sabb az oxi gén tar ta lom,
ami nek az elég te len sé ge az élôlé nyek pusz tu lá sát

okoz za. Nem tud juk, mert még nem ta nul má nyoz -
tuk, hogy az egyes al sóbb ren dû élôlény fa jok ho -
gyan rea gál nak az oxi gén csök ke nés re, vagy a tar -
tós oxi gén hiány ra. Az oxi gén hiány ha tá sai ról ta -
pasz ta la taink csak a ha lak kal kap cso lat ban van -
nak. A föld fel szí nén a szén-dio xid az itt élô nö vé -
nyek alapvetô szén for rá sa. Az élôvi zek ben nincs
sza bad szén-dio xid, mert ha van, ak kor az már
nem élôvíz. A víz ben a lé leg zés so rán a szén-dio xid
dif fú zió út ján lép ki a testbôl. Ha a test kö rü li víz -
ben szén-dio xid van, a dif fú zió nem kö vet kez het
be. Ha a ví zi élôlény nem tud ja kiad ni ma gá ból a
sejt mé reg ként ha tó szán-dio xi dot, el pusz tul. Az iga -
zi ví zi nö vé nyek – az al gák (de ide so roz hat juk a fo -
to szin te ti zá ló cianobaktériumokat, ré geb bi ne vü -
kön kékalgákat is) – a szervesanyag elôál lí tás hoz
igen sok fé le szén ve gyü le tet kény te le nek fel hasz -
nál ni a szá raz föl di nö vé nyek „egy han gú” szén-dio -
xid fel hasz ná lá sá val el len tét ben. Az élôvi zek ben a
test felületérôl, vagy lélegzôszervbôl leadott, a ví zi
kör nye zet ben megjelenô szén-dio xid nak azon nal
egy ka tion nal hidrolizálni kell, hid ro kar bo nát ion ná
kell ala kul ni az élôlény lé leg zé sé nek to váb bi biz to -
sí tá sa ér de ké ben. A víz ben a hômér sék let szû kebb
ha tá rok kö zött vál to zik, mint a levegôben, ez
merôben más, igen kü lön bözô al kal maz ko dást vár
el a két élôhely élôlé nyeitôl. A levegôben az erôki -
fej tés nél kü li le be gés le he tet len, a há rom di men ziós
víz tér ben az élôlé nyek so ka sá ga le beg, me lyek so -
ha nem ta lál koz nak szilárd fe lü let tel, alzattal. Ezek
a jól is mert plank ton, vagy planktikus szer ve ze tek.
A ha lak moz gá sa sem emészt fel annyi ener giát,
mint ha az a szá raz föl dön tör tén ne. A víz faj sú lyá -
nak az ol dott anya gok és a hômér sék let sze rin ti vál -
to zá sai te szik le hetôvé a víz és ap ró élôlé nyei nek a
belsô moz gá sait, így a függôleges (kon ven cio ná lis)
áram lá so kat, mely a legis mer tebb ilyen áram lás.
A víz visz ko zi tá sa a le be gést se gí ti elô. És vé gül, ami
a leg fon to sabb: a víz be jut ta tott, vagy oda ju tó anya -
gok nem tûn nek el, az ész re ve he tet len sé gig nem
ke ve red nek el, mint a lég tér ben. Ezek a be ju tó,
vagy be jut ta tott anya gok a víz sa ját tör vé nyei sze -
rint vál toz tat ják meg – gyak ran rossz irány ba – a ví -
zi kör nye ze tet. A föld-levegô kör nye ze tet csak az
igen sú lyos kár té te lek vál toz tat ják meg hosszabb-
rö vi debb idôre. Az igen kis mennyi ség ben víz be ju -
tó ká ros anya gok ak ku mu lá ció ja a vi zek ben. Bár ez
még alig ku ta tott te rü let, az em ber re sok kal ká ro -
sabb le het, mint a föl di élet tér ben.

Sok szor ol vas hat juk, hogy a föld-levegô élet tér
iga zi urai, szin te a tu laj do no sai a ro va rok, és az
em ber élelmiszertermelô fá ra do zá sai ból az és
annyi ma rad meg, amit a ro va rok és az em ber táp -
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Ví zi kör nye zet vé del münk 
és a hal ál lo mány
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lá lé ká ra ácsin gó zó más ál la tok meg hagy nak. Ha a
vi zek tu laj do no sait akar juk megál la pí ta ni, elsôsor -
ban az ezt az élôhe lyet bir tok ló, a ví zi élet hez al kal -
maz ko dott ha lak jön nek szá mí tás ba. A ha lak a töb -
bi élôlénnyel táp lál ko zá si, vagy más kap cso lat ban,
har mó niá ban, ge ne ti kai lag meg ha tá ro zott igé -
nyeik sze rint él nek, sza po rod nak, ter jesz ked nek a
ter mé sze tes vi zek ben. Az em ber ön cé lú beavat ko -
zá sai val igen so kat ront hat a ha lak szá má ra
elôzôen al kal mas élôhe lyen. A víz mi nô sé gének a
rom lá sa tar tó san vissza hat, mert az em ber  nek is
min den na pi szük ség le te, táp lá lé ka a tisz ta, egész -
sé ges víz. A vi zek szennye zé sé vel kap cso lat ban
nem vesszük te kin tet be azt, ami tar tó san megfer-
tôzheti, meg is fertôzi a vi ze ket. A szennyezôk bír -
sá gok kal megússzák, a szennye zés ma rad. Igen
sok a mû anyag és vegyipa ri hul la dé ka, ru háink
mo só sze res tisz tí tá sá val, a növényvédô, ál lat ir tó
sze rek kel, a sze mét ége tés egy ré szé vel vi zein ket
ter hel jük meg, amik ott nem tûn nek el, ha nem a
szennyezôk és a ha tó ság részérôl „el ha nya gol ha tó”
mennyi ség ben is az em ber re ká ros, alat to mos be -
te gítô ha tást fej te nek ki. An nak az ál lí tás nak az iga -
zá ra fel kell ké szül nünk ne künk, „víz ben gaz dag”
ma gya rok nak is, hogy a közeljövô leg ke re set tebb
anya ga a tisz ta, egész sé ges víz lesz. Nem sze ret -
nénk, ha ezt Auszt riá ból kel le ne im por tál ni. Vi -
zeink tisz ta sá gá nak megôrzése, vagy in kább a vis-
sza szer zé se ér de ké ben a nul la to le ran cia le het ne
az irány adó, ép pen a vi zek ben felis mert ká ros
anyag ak ku mu lá ció le hetôsége okán. A szenny vi -
zet ter melô üzem nek, tu laj do nos nak az az ér de ke,
hogy mi nél ol csób ban és mi nél gyor sab ban sza ba -
dul jon meg ettôl a ter helô anyag tól. A la kos ság ér -
de ke pe dig az, hogy a vi zeink nem csak szem re, ha -
nem va ló ság ban is tisz ták le gye nek. A szenny vi -
zek kel fog lal ko zók nak és a ha tó ság nak a la kos ság
ol da lán kell áll ni.

A vi zek tisz ta sá gá nak, egész sé ges vol tá nak bi -
zo nyí tá sá ba kap cso ló dik be a hal ál lo mány. A tel jes,
a vi zek min den tar tós táp lá lék for rá sát hasz no sí tó
hal ál lo mány „jó lé te” a jelzôje és biz to sí té ka an nak,
hogy a víz egész sé ges és meg fe lelô szû ré si – és
nem vegy sze re zé si – el já rás sal ivó víz zé tisz tít ha tó. 

Az eu ró pai vi zek hal ál lo má nyait az utol só, „nem
ré gi le zaj lott” jégkor ti ze del te meg. A Du ná ban ma -
radt vi szony lag gaz dag hal ál lo mány, amit már a
Fe ke te-ten ger el szennyezôdése és a gát épí té sek, a
szennye zé sek hoz tak szin te ki lá tás ta lan hely zet be.
Hely re hoz ha tók-e a ter mé sze tet megalá zó em ber
ál tal el kö ve tett, és jövônkre is sú lyo san ne he zedô
szennye zé si vét sé gek? Kö te les sé günk az, hogy a
jövô ge ne rá ciók nak egész sé ges és él hetô föld-lev-
egô élôhe lyet és egész sé ges víz kör nye ze tet hagy -
junk hát ra. Aho gyan ma a víz kör nye zet tel bá nunk,
ab ban nincs sem mi biz to sí ték ar ra, hogy vi zeink
egész sé ges, tisz ta minôsége hely re áll jon!

A gon dol ko dók élel me zé sé vel törôdô, gaz dál ko -
dó em ber ma gá val vit te nem csak a sze mes ter mé -
nyeit, ha nem a meg szo kott ha szon ál la tait is. Ér de -
kes és el gon dol koz ta tó az, hogy ami kor már annyi
élôlényt vég ér vé nye sen ki pusz tí tot tunk környe ze -

tünkbôl, ak kor gon do lunk csak a ter mé szet vé del -
mé re, és már meg ho no so dott „ide gen” fa jok tól
véd jük nagy bak buz gó ság gal kul túr kör nye ze tün -
ket, va la mint a meg ma radt fau nát és fló rát. Itt a
vak buz gó ság he lyett a bölcs át gon do lás nak vol na a
he lye. Ha zánk ban az el múlt het ve nes évek ben ala -
pos, szak em be rek ál tal adott vé le mé nyek alap ján
né hány haszonhalfajt te le pí tet tünk. Ezek itt meg -
ho no sod tak, ter mé sze tes vizeinkbôl lai kus és igaz -
ta lan vá dak alap ján mégis ki van nak tilt va. Így nem
le het tel jes a hal ál lo mány ta vaink ban, fo lyóink ban
és azok mel lék vi zei ben, an nak el le né re, hogy itt
szá muk ra – az ál ta lá nos eutrofizáció kö vet kez té -
ben – kü lö nö sen sok ter mé sze tes táp lá lék „terem”,
és ki hasz ná lat la nul veszendôbe megy. A ti szai
cián szennye zés mu tat ta meg, hogy mi lyen jól él tek
és nagy ra nôttek ezek a tá vol-ke le ti ha lak az
eutrofizálódó Ti szá ban. A bu sák nak a Ti szá ban va -
ló „el sza po ro dá sa” kap csán csak egy új ság író tett
Tiszasirató cí mû cik ké ben elítélô ki fo gást. Vi zeink -
ben már alig van olyan ér zé keny hal ál lo mány, ami
a víz tisz ta sá gát meg bíz ha tóan je lez né. Saj nos, a vi -
zeink kel kap cso la tos épí té sek, em be ri beavat ko zá -
sok, ko ráb bi szennye zé sek sok ôshonos ha lunk tól
el vet ték a sza po ro dó he lyeit, „halbölcsôit”. Vi szont
ha zánk ban dol goz tuk ki a szin te min den hal faj ra
al kal maz ha tó mes ter sé ges sza po rí tá si és iva dék ne -
ve lé si mód sze re ket. Ter mé sze tes vi zeink né pe sí té -
sé re is épít het nénk, vagy mû köd tet het nénk né hány
hal sza po rí tó ál lo mást, hogy majd a szennyezések-
tôl meg tisz tí tott vi zeink ben új ra halbôség le hes sen,
ami bi zo nyít hat ja vi zeink ma ra dan dó tisz ta sá gát is.
A víz ügyek kel, szenny vi zek kel fog lal ko zó mér nö -
kök nek olyan mér ték ben kel le ne a ha lak hoz vi szo -
nyul ni, mint a múlt szá zad ele jén. A fo lyók sza bá -
lyo zá sa után a vi rág zó természetesvízi ha lá sza tot
vízépítô mér nö kök ala kí tot ták ki, és szi lár dí tot ták
meg! Ha zánk ban a hal fo gyasz tás, fôként egyes vi -
dé kek hal fo gyasz tá sa igen-i gen ala csony. Az egész -
sé ges táp lál ko zás tör vé nyei azt dik tál nák, hogy át -
la gos hal fo gyasz tá sunk vi dé ken is legalább 5 kg fö -
lé emel ked jen éven te. Eh hez az kel le ne, hogy víz -
zel fog lal ko zó mér nö keink új ra „ki bé kül je nek” a
ha lak kal, meg ta nul nák úgy, mint ré gen a ha lak
ter mé sze tét és vi zein ket gaz dag hal ál lo mánnyal
kép zel nék el. A ta vasszal bôséges vi zet nem kor -
má nyoz nák ki azon nal az or szág ból, ha nem halas
víz tá ro lók épí té sé vel a vi zek vissza tar tá sá ban és
hal lal va ló hasz no sí tá sá ban gon dol kod ná nak. A fel -
szí ni víz nem csak H2O, ha nem élôhely, me lyet a la -
kos ság szá má ra, a ví zi élet ér de ké ben is hal lal kell
hasz no sí ta ni. Vi zeink meg tar tá sa és tisz ta sá gá nak
megôrzése ér de ké ben ez igen fon tos feladat len ne.
A vi zek tisz ta sá gá nak monitoringját leg meg bíz ha -
tób ban, legol csób ban, és leg hasz no sab ban a gaz -
dag hal ál lo mány tud ná vég re haj ta ni. Vi szont en -
nek még van egy fel té te le, a sor va dó természetes -
vízi ha lá sza tot és ha lá szo kat rang juk ban és mû kö -
dé sük ben hely re kel le ne ál lí ta ni. A hal ál lo mány
hely reál lí tá sá val pár hu za mo san az észszerû hal -
gaz dál ko dást, a természetesvízi ha lá sza tot is vissza
kel le ne hoz ni az elsüllyedésbôl.



A Nap ló ír ja: „Töb bet eszünk,
de még min dig ke ve set”. Míg
1999-ben 2,7 kg volt az egy fôre
esô hal fo gyasz tás ha zánk ban,
ad dig 2005. év ben ez már 3,7
kg volt, mond ta egy ren dez vé -
nyen dr. Orosz Sán dor, a Hal -
ter me lôk Or szá gos Szö vet sé gé -
nek és Ter mék ta ná csá nak
igaz ga tó ja. Ez a mennyi ség
azon ban je lentôsen el ma rad az
Eu ró pai Unió 20 kg kö rü li át la -
gá tól és nem is be szél ve a vi lág
élen já ró hal fo gyasz tó or szá -
gai tól, ahol 60 ki lót is meg ha -
lad ja a hal fo gyasz tás 1 fôre
éven te. Míg 150 éve Ma gyaror -
szá gon szin te min den na pi étel
volt a hal, ad dig ma ün ne pi –
elsôsor ban ka rá cso nyi – étel -
nek te kin tik. A fo gyasz tás vis-
sza szo ru lá sá ban a fo lyó sza bá -
lyo zá sok miat ti hal mennyi ség
csök ke nés mel lett az is sze re -
pet ját szott, hogy a ser tés- és
ba rom fi te nyész tés egy re job -
ban elôtér be ke rült, egy sze -
rûbb, ki sebb koc ká za tot je lentô
tar tá si és kony ha tech ni kai
okok miatt. A ko ráb bi év ti ze -
dek ben job ban is tá mo gat ta az
ál lam a ser tés- és ba rom fi ter -
me lést. Az Eu ró pai Unió ban
Né metor szág, és Csehor szág
mel lett a leg na gyob bak kö zött
va gyunk a bel ví zi-é des ví zi hal -
ter me lés ben. A ma gyar ponty
leg na gyobb ve tély tár sa a cseh.
A mul ti na cio ná lis keres ke dô -
lán  cok – fôleg ka rá csony kör -
nyé kén – haj la mo sak csa lo ga tó
ter mék ként, a be szer zé si ár
alatt ad ni a ha lat, amely a ter -
melôk ro vá sá ra tör té nik. A hal-
termelôk az év min den idôsza -
ká ban ter mé sze te sen a reá lis
áron sze ret nék ér té ke sí te ni ter -
mé kü ket.

*

„Te nyész tik és meg füs tö lik”
cím mel ad tu dó sí tást a Vas Né -
pe. A csa lá di vál lal ko zás hét tó -
ból ál ló telepérôl az elsô ha zai
füstöldébe ke rül nek a piszt rán -
gok. A vég zett sé ge sze rint
erdô mér nök Sáf rány Lász ló
gyer mek ko ra óta „pisztráng kö -
zelben” él, édes ap ja ve zet te ak -

ko ri ban a szil vás vá ra di piszt -
ráng te le pet. Miu tán a dip lo ma
meg szer zé sét kö vetô né metor -
szá gi ta nul mány úton is hal te -
nyész tés sel fog lal ko zott, ha za -
tér ve ter mé sze te sen át ve szi
édes ap já tól a sta fé ta bo tot.
1988. év ben az er dé szet pro fil -
tisz tí tá sai so rán Sáf rány ék csa -
lá di vál lal ko zás ban üze mel tet -
ték to vább a szil vás vá ra di piszt -
ráng-te le pet. To váb bi kapac-
itásbôvítésen is gon dol kod tak.
Így ka pó ra jött egy jó ba rát
meg hí vá sa Vas ke resz tes re,
ahol rö vid szak mai fel mé rés
után bér be vet te a Ma lom szi ge -
tet. A Pinka ideá lis piszt ráng
élôhely nek tûnt, hisz az 1400 m
ma ga san eredô patak gyors fo -
lyá sú, így a vi ze kel le mes hû -
vös ál la pot ban, oxi gén dú san
ér ke zik Vas ke resz tes re, ahol
vi szont a klí má ból adó dóan a
víz rend kí vül gaz dag ter mé sze -
tes táp lá lé kok ban. A bein dí tás
kö zel sem volt egy sze rû, mi vel
a Pinka ha tár fo lyó, elôször a
ha tár ví zi egyez mény nek meg -
fe lelôen az oszt rák ha tó ság tól
meg kel lett sze rez ni a víz jo gi
en ge délyt, majd szá mos ha zait.
És ami kor már 90%-os ké szült -
ség ben volt a te lep, ak kor a he -
lyi ha tó ság em be re meg vé tóz ta
az egyéb ként magánerôbôl fi -
nan szí ro zott te le pet. A te le pen
eköz ben órán ként 60 ezer fo -
rin tért bé relt gé pek áll tak min-
dad dig, amíg a bí ró ság ezt a
hely ze tet hely re nem tet te. Sáf -
rány ék kis hí ján felad ták a har -
cot. A vas ke resz te si te lep iva -
dék el lá tá sát egyéb ként Szil vás -
vá rad ról biz to sít ják, majd egy
más fél éves ne ve lés – hízlalás –
után vissza szál lít ják, ahol az
elsô ha zai hal füs töl dé ben egy
spe ciá lis el já rá son men  nek ke -

resz tül, csak nem kéz  mû ves
tech no ló giá val dol goz zák fel a
piszt rán go kat: tisz tí tás után
sós, fû sze res pác lé be ke rül nek.
Sáf rány Lász ló sze rint min den
füstöldének sa ját tit kos re cept -
je van, majd 12–24 óra múl va
kö vet ke zik a forró füs tös füs tö -
lés. Elsô fá zis ban 30–40 0C-on
szá rít ják a ha lat, majd 135 0C
fo kon meg sü tik. Ezután fo ko -
za to san hû tik és füs tö lik. Ré gi
jól be vált szil vás vá ra di re cept
sze rint bükk for gá csot szór nak
a pa rázs ra. Ez után
szobahômér sék le ten hagy   ják
ki hûl ni, majd pa pí rok kö zött
ér lelôdik, majd cso ma gol ják.
Sáf rány ék piszt ráng jai nak
Bécs ben, Lon don ban, Frank  -
furt ban is, de a ha zai ét ter mek -
ben – köz tük a ne ve ze tes
Gundelben –, va la mint a nagy -
áru há zak ban van ke let je. Sáf -
rány Lász ló legin kább ar ra
büsz ke, hogy böj ti idôszak ra
esett ma gyaror szá gi lá to ga tá sa
ide jén II. Já nos Pál pápa ét lap -
já ra is fel ke rült a füs tölt piszt -
ráng ja.

*

A Tol nai Nép új ság köz li:
„Nö ve ke dett a ma gyar szerep a
vi lág élel me zé si ak ció ban”. A
FAO ta ná csa kö zel múlt ban ho -
zott dön té se nyo mán Ró má ból
Bu da pest re köl tö zik az ENSZ
Élel me zé si és Mezôgaz da sá gi
Szer ve ze té nek Köz pont ja,
amely Eu ró páért és a kö zép-
 ázsiai tér sé gért fe lelôs. Emel -
lett a ma gyar fôvá ros ban hoz -
zák lét re az új szer ve zet szol -
gál ta tó köz pont ját is.

*

So mo gyi Hír lap: “Új pia con
a biohalasok”. A so mo gyi har -
csa a la zac cal és a piszt ráng -
gal is ver se nyez. A bio ponty -
ban és har csá ban is nyerô.
Ma gyaror szá gon So mogy az
egyet len olyan me gye, ahol
szin te va la mennyi hal fajt te -
nyész tik. Cél egye nes be for -
dult a biohal prog ram So -
mogy ban. Vö rös Gá bor, a Sán -
to si Halépker Bt. ügyvezetôje
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azt mond ja: a minôsített bio-
hal te nyész tést hat éve kezd -
ték el. A Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
(FVM) ál tal elis mert Bio -
controll Hun gá ria minôsíti te -
vé keny sé gün ket. A bioterme -
lés so rán nem hasz ná lunk
olyan anya got, amely ne héz fé -
met vagy egyéb ké miai szert
tar tal maz. A ha lak ta kar má -
nyo zá sá ra és a víz mi nô sé gére
is szi go rú sza bá lyok vo nat koz -
nak, a tó men tes a rom ló bom-
lástermékektôl. A pia ci vissza -
jel zé sek alap ján a biohal egy -
re nép sze rûbb, bár a töb bi ter -
mék hez ké pest 20–30 szá za -
lék kal drá gább. Éven te hatvan
ton na ha lat dol goz nak fel a
ba ra nyai üze mük ben, Kor -
csány pusztán. Új ter mék pia ci
be ve ze té sét is ter ve zi. A har -
csa és süllô te nyész té se na -
gyobb anya gi rá for dí tást igé -
nyel, ám a ke res let eb be az
irány ba for dult. Így a la zac cal
és a piszt ráng gal fel tud juk
ven ni a ver senyt. Ha zánk ban
1000 hek tá ron fo lyik biohal
ter me lés. Vö rös Gá bor, mint a
15 gaz da sá got tö mö rítô Ma -
gyaror szá gi Biohaltermelô
Egye sü let ve zetôje is el mond -
ta, hogy Fe jér me gyé ben fô -
ként a pon tyot tart ják gaz da -
sá gos nak, az Al föl dön pe dig a
har csát. So mogy ban ke sze get,
ká rászt, pon tyot, bu sát, amurt,
csu kát, süllôt is te nyész te nek.

*

„Még nem úgy, mint hal a
víz ben” a Nap ló tá jé koz ta tó já -
nak cí me. A Hor to bá gyi Hal gaz -
da ság Zrt. 2006. év ben vár ha -
tóan 1,2 mil liárd fo rin tos ár be -
vé tel mel lett elég sze rény,
30–40 mil lió fo rint kö rü li adó -
zás utá ni ered ménnyel szá mol.
A kép en nél jobb, ha a 200–250
mil lió fo rint ér té kû ter mé szet -
vé del mi cé lú kiadást is szá mí -
tás ba vesszük, mint a Hor to bá -
gyi Nem ze ti Park te rü le tén gaz -
dál ko dó. Éven te 100–150 mil lió
fo rint fej lesz tés sel is szá mol ni
kell, mond ta Pus kás Nán dor
ve zér igaz ga tó év vé gi ér té kelô
összeg zé sé ben. Az eu ró pai uni -
ós ver seny be ke rül ve, ben ne a
ha lá szat mérséklôdését is el vi -
sel ve új mód sze rek, el já rá sok
szá mí tás ba vé te le szük sé ges. A
Hor to bá gyi Hal gaz da ság Zrt. a
biohal ter me lés fel fut ta tá sá val
és a fel dol go zott sá gi szint nö ve -
lé sé vel pró bál al kal maz kod ni a
pia ci igé nyek hez. A 2000 ton -
ná nyi hal ter me lés kö zel egy -
har ma da, 600 ton na je len leg a
biohal ará nya. Egy re na gyobb
az érdeklôdés a biohal iránt az
orosz pia con. Áru ha lunk 80%-a
Bu da pes ten ke rül piac ra, sa ját
nagy ke res ke del mi egy sé günk
ál tal. Deb re cen ben is ter ve -
zünk ke res ke del mi bôvítést a
ré gió el lá tá sá ra. Je len leg az
összes hal ter me lés 40%-át dol -
goz za fel a gaz da ság sa ját fel -
dol go zó ja. Új ter mék csa lá dot is
ki fej lesz tünk, mellyel a gyer -

mek és egyéb kö zös sé gi ét kez -
te tést kí ván juk meg cé loz ni.
A vi lá gon egye dül ál ló mó don
édes ví zi biohalakból ké szült
pa ní ro zott hal ru dacs kák már
2007-ben piac ra és for ga lom ba
ke rül nek.

*

So mo gyi Nép lap: „A csap víz
tisz ta sá gú víz ben el pusz tul nak
a ha lak”. A Ba la ton víz mi nô sé -
gé nek ja vu lá sa miatt ke ve sebb
táp anyag jut az élôlé nyek nek.
Amed dig csak mi mond tuk,
meg mo so lyog tak ben nün ket,
je gyez te meg Szakál Ta más, a
Ba la to ni Ha lá sza ti Zrt. hor gász
tu risz ti kai ve zetôje az zal kap -
cso lat ban, hogy nem rég két
kon fe ren cián is ar ról be szél tek
a tu dó sok, a vízminôség ja vu lá -
sá val egy re na gyobb ve szély be
ke rül nek a ba la to ni ha lak. Aki
nem hi szi, te gyen egy po hár
csap víz be egy ha lat és meg fi -
gyel he ti, hogy ab ban a hal nem
tud megél ni. A Ba la ton nem
halastó és nem is fürdôkád. Egy
– jobb, ha ne vét fe di a fe le dés
ho má lya – „ne ves” tu risz ti kai
szak em ber azt mond ta: ad dig
nem lesz iga zi hor gász tu riz -
mus, míg a Ba la ton ból nem vá -
lik ivó víz mi nô sé gû tó. Tény,
hogy ja vul a víz és csök ken a
plank ton mennyi ség – pél dául
árva szú nyog –, ke ve sebb a
szer ves anyag, azaz a ha lak
táp lá lé ka.

Dr. Dobrai La jos
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Tá mo-
 ga tott 

Cég név Szék- egy nya ras Tá mo-
 hely ponty  ga tás 

ki he-
 lye zés (kg) (eFt)

Agropoint Kft. Deb re cen 9 600 654

AL-KU Carp Bt. Tá pió sze csô 4 945 336

Arany ponty Ha lá sza ti Rt. Száz ha lom bat ta 123 975 8 431

At ta lai Hal Kft. At ta la 3 020 205

Ba la to ni Ha lá sza ti Rt. Sió fok 76 943 5 233

Bé ke Ag rár szö vet ke zet Haj dú bö ször mény 5 400 367

Bé kés Fe renc Ta má si 1 200 82

Ifj. Bé kés Fe renc Ta má si 3 500 238

Bocs kai Ha lá sza ti 
Szö vet ke zet Haj dú szo bosz ló 29 181 1 985

Czikkhalas 
Ha las ta vai Kft. Var sád 1 500 102

Dél- bor so di Ag rár Kft. Ge lej 10 050 684

Demcsák Já nos Bé kés csa ba 8 000 544

Engel Sán dor Kis kun lac há za 6 000 408

Eurofish Kft. Szak már 21 120 1 437

Fish-Coop Kft. Gyo maend rôd 67 700 4 604

HAKI Szar vas 1 200 82

Ha lász Kft. Bi kal 22 000 1 497

Hal ter me lôk Or szá gos 
Szö vet sé ge és 
Ter mék ta ná csa Bu da pest 4 046 275

Hetényhal Kft. Dom bó vár 7 000 476

Hor to bá gyi 
Hal gaz da ság Rt. Hor to bágy 192 294 13 077

Jász kisé ri Ha las Kft. Jász ki sér 13 800 939

Kicel Kft. Csany te lek 3 900 265

Kö rö si Ha lász 
Szö vet ke zet Gyo maend rôd 36 600 2 490

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium 
Ter mé sze ti Erô for rá sok Fô osz tá lyá nak köz le mé nye

A mi nô sé gi ponty ki he lye zé sek 
tá mo ga tá sá ra be nyúj tott 

2006. évi pá lyá za tok ered mé nye 

Len gyel Fe renc né Du na ve cse 5 710 388

Mak kos és Tsa. Kft. Ka pos vár 3 000 204

MOHOSZ Bu da pest 10 407 709

Nagy ba racs kai Hal Kft. Nagy ba racs ka 18 000 1 224

Ná dor-Tó Kft. Sár bo gárd 3 500 238

Orosz Ágos ton Ta ta 2 832 193

Öko 2000 vál lal ko zás Kis kun lac há za 6 000 408

Rác ke vei Dunaági 
Hor gász Szöv. Rác ke ve 12 600 858

Sel lô Hal Kft. Kun szent már ton 5 760 392

Sil-Tok Kft. Rá kó czi fal va 9 000 613

Sipos Osz kár Gyön gyös tar ján 3 000 204

Stá ció Kft. Bu da pest 7 000 476

Sza bó Jó zsef né Kis kun lac há za 8 100 551

Sza bó és Tsa Bt. Túr ke ve 25 500 1 735

Sza bó Wieslawa Ta ta 8 325 566

Sza bol csi 
Ha lá sza ti Kft. Nyír egy há za 10 800 735

Szegedfish Kft. Sze ged 153 300 10 425

Szo mor De zsô Apaj 18 100 1 232

Ta más és Csó ti Bt. Szak már 2 743 187

Ta tai Mg-i Rt. Ta ta 66 000 4 489

TEHAG Száz ha lom bat ta 16 633 1 132

Ti sza sü lyi Hal Kft. Ti sza süly 22 215 1 513

Tógazda Ha lá sza ti Rt Száz ha lom bat ta 77 100 5 244

Tö mör ké nyi Ag rár Kft Tö mör kény 15 100 1 028

V-95 Kft. Bu da pest 12 430 845

Össze sen 48 pá lyá zó 1 176 129 80 000

Tá mo-
 ga tott 

Cég név Szék- egy nya ras Tá mo-
 hely ponty  ga tás 

ki he-
 lye zés (kg) (eFt)
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KÍNA HAL FO GYASZ TÁ SÁ -
NAK VÁRHATÓ NÖVEKEDÉSE.
Az iz lan di Glithnir Bank ta nul -
mányt tett köz zé Kí na hal fo -
gyasz tá sá nak vár ha tó gyors nö -
vekedésérôl. Fô megál la pí tá sa,
hogy a vásárlóerô nö ve ke dé sé vel
és az élet mód be li vál to zá sok kal
vár ha tóan foly ta tó dik a nö ve ke -
dés az élel mi sze rek kis- és nagy -
ke res ke del mé ben, va la mint a
ven dég lá tás ban. A ví zi élel mi -
sze  rek fo gyasz tá sa 2004-ben 25,4
kg/év/fô volt, ami 2020-ig 41%-
kal, 35,9 kg/fô/év ér ték re emel -
ke dik. A ta nul mány sze rint a fo -
gyasz tá si szo ká sok el térôek a vi -
dé ki és a vá ro si te rü le te ken: az
utób bi te rü le te ken fogy több ví zi
élel mi szer. A vá ro sia so dás fo ko -
zó dá sa és a la kos ság kö zép osz tá -
lyá nak erôsödése azok a té nye -
zôk, ame lyek a fo gyasz tás nö ve -
ke dé sé ben a fô sze re pet játsszák.
Eurofish Magazine, 6/2006.

A TUDOMÁNY SEGÍT A
KÉT FRONTOS HARCBAN. Az
eu ró pai édes ví zi halte nyész tôk -
nek egy szer re két fron ton kell
meg küz de ni jövôjükért. Egy -
részt a globalizáció fo ko zó dá sa
miatt mind in kább ar ra kény -
sze rül nek, hogy fel ve gyék a
ver senyt azok nak az or szá gok -
nak a ter melôivel, ahol a ter me -
lé si költ sé gek szint je lé nye ge -
sen ala cso nyabb. Másrészrôl vi -
szont üt köz nek az eu ró pai és a
nem ze ti jog al ko tás mind szi go -
rúbb kö ve tel mé nyei vel a ter-
mékminôség, a kör nye zet és az
élelmiszerhigiénia vo nat ko zá -
sá ban. Ráadá sul jo gi ak tu sok

kor lá toz zák a szenny víz ki bo -
csá tást, a víz fel hasz ná lást,
vegy  sze rek és ge ne ti kai mó do -
sí tá sok al kal ma zá sát. Az Eu ró -
pai Unió Ha to dik Ku ta tá si Ke -
ret ter ve ál tal fi nan szí ro zott
SustainAqua pro jekt felada ta
ép pen ezért az eu ró pai ak va -
kul túrás ter melôk glo bá lis ver -
seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa. A
pro jekt cél ja, hogy az eu ró pai
édes ví zi haltenyésztôk tu dás -
szint je nö ve ked jék, ké pe sek le -
gye nek gaz da sá gos új ter mé kek
és já ru lé kos ter mé kek ki fej lesz -
té sé re, a termékminôség ja ví tá -
sá ra, a ter me lé si el já rá sok tö ké -
le te sí té sé re. Egyide jû leg a pro -
jekt se gí te ni sze ret né a halter-
melôket ab ban, hogy nye re sé -
ge sen ve gyék fel a ver senyt az
ala csony költ ség szin tû kon ku -
ren sek kel, más részt a jog sza bá -
lyi kor lá to zá sok kal a hal te -
nyész tés kör nye ze ti fenn tart ha -
tó sá gá ra he lyez ve a hang súlyt.
A kör nye ze ti fenn tart ha tó ság
el vé vel a pro jekt nek az is a cél -
ja, hogy ja vít sa az ága zat ról és
termékeirôl a végsô fo gyasz tók -
ban és az ér té ke sí té si lán cok -
ban, azaz a po ten ciá lis fo gyasz -
tók ban kiala kult ké pet. A pro -
jekt meg va ló sí tá sá ban tíz szö -
vet ség, hét kis- és kö zép vál lal -
ko zás, hét kutató-fejlesztô in -
téz mény vesz részt. Az ered mé -
nye ket sze ret nék köz vet le nül
hoz zá fér hetôvé ten ni mintegy
10 ezer haltenyésztô szá má ra. A
kon zor cium öt eset ta nul mányt
ké szít Ma gyaror szá gon, Len -
gyelor szág ban, Hol lan diá ban,
Dá niá ban és Svájc ban, ame lyek

felöle lik az édes ví zi akva kul -
túra leg fon to sabb hal fa jait, így
a har csát, a pon tyot, az an gol -
nát, a piszt rán got és a tilápiát.
Eurofish Magazine, 6/2006.

AZ AFRIKAI HARCSA MA -
GYAR ORSZÁGI KARRIERJE.
Len  gyel társ la punk Radics Fe -
renc, Mül ler Ti bor és Jó zsa Vil -
mos szé pen il luszt rált cik két
köz li az af ri kai har csa ter me lé -
sé nek gyors ma gyaror szá gi fel -
fu tá sá ról, az al kal ma zott tech -
no ló giák fôbb jellemzôirôl. Kü -
lö nö sen ér té kes in for má ciót
tar tal maz nak a cikk hez mel lé -
kelt táb lá za tok a mes ter sé ges
sza po rí tás, az iva dék ne ve lés, a
zárt üze mi és a föld med res ta -
vak ban vég zett ne ve lés tech no -
ló giai ada tai ról, va la mint a
testösszetételrôl és a fel dol go -
zá si veszteségekrôl. Komuni -
katy Rybackie, 1/2007.

KAVIÁRTERMELÉS VI LÁG -
SZER TE. Az utób bi évek ben vi -
lág szer te elin dult az akva kul -
túrás ka viár ter me lés. Dur va bec-
s lé sek sze rint éven te már 25–30
ton na ka viár ke rül for ga lom ba
az in ten zív hal gaz da sá gok ból, de
a pon tos mennyi ség nem is mert.
A fran cia IFREMER in té zet
össze ha son lí tó vizs gá la tot vég -
zett a ter mé sze tes vi zek ben élô
tokfélékbôl és a hal gaz da sá gok -
ból szár ma zó ka viár ízét, meg je -
le né sét és kon zisz ten ciá ját il -
letôen. Az ered mé nyek a hal gaz -
da sá gok ra néz ve ked ve zôt lenek
vol tak, gya ko ri prob lé ma volt az
iszap íz és a ter mé sze testôl el térô
aro ma, amit a ha lak tar tá si kö -
rül mé nyei nek és ta kar má nyo zá -
sá nak tu laj do ní ta nak. Mindez
azon ban nem ál ta lá no sít ha tó,
mi vel Fran ciaor szág ban,
Olaszor szág  ban és az Egye sült
Ál la mok ban is be bi zo nyo so dott
már, hogy le het jó minôségû ka -
viárt elôál lí ta ni a hal gaz da sá gok -
ban amennyi ben meg fe lelô kö -
rül mé nyek kö zött tart ják a to ko -
kat, és az ik ra el vé te le elôtt ele-
gendô moz gá si le hetôséget biz -
to sí ta nak szá muk ra. Fran cia or -
szág ban a Gi ron de vi dé ken je -
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len leg há rom gaz da ság fog lal ko -
zik ka viár ter me lés sel. E cél ra a
szi bé riai tok (A. baeri) 7–15 éves
egye deit hasz nál ják. A vég ter -
mék mennyi sé ge az 1994. évi
mindössze 60 kg-ról mintegy 5
ton ná ra emel ke dett. A ter mék
minôsége jó, íz le tes sé ge a sôreg-
tokból ké szülô irá ni ka viár hoz
ha son lít ha tó. Olasz or szág ban
Brescia kö ze lé ben az Agroittica
Lombarda cég a fe hér tok ból (A.
transmontanus) ál lít elô ka viárt
egy 60 hek tá ros tó gaz da ság ban.
Az ipa ri hûtôvi zet be fo ga dó gaz -
da ság ban egész éven át 20–22 C
fo kon tart ják a vízhômér sék le tet.
Több ezer (!) ik rás ból ál ló ál lo -
mánnyal ren del kez nek, a ha lak
át la go san tíz éve sek, sú lyuk
25–70 kg. A ter me lés 1992-ben
100 ton na ka viár ral in dult, e
mennyi ség az óta elér te az 5 ton -
nát, a cél pe dig 12–13 ton na éves
ter me lés. A Calvisus már ka né -
ven for gal ma zott ka viár fô pia ca
Svájc, Fran ciaor szág és Né -
metor szág. Az Egye sült Ál la mok -
ban a ka li for niai Sac ra mento-
völgyben két gaz da ság is fog lal -
ko zik ka viár ter me lés sel ugyan -
csak az A. transmontanus faj ból.
A Stolt cég nagy kör me den cék -
ben és ha las ta vak ban tart ja 8–10
éves ha lak ból ál ló ál  lo má nyát,
amelybôl je len leg évi 4–5 ton na
ka viárt nyer. Egy év  ti ze den be lül
10 ton ná ra kí ván ják fel fut tat ni a
ter me lést. Flo ri dá ban az ál la mi
tu laj don ban lévô CARD fej lesztô
in té zet foglakozik – a re cir ku lá -
ciós rend  sze rek tech no ló giai fej -
lesz  té se ke re té ben – tok te nyész  -
tés sel, an nak re mé nyé ben, hogy
né hány év múl va a ka  viár ter me -
lést is bein dít hat ja. Az A. baeri
fajt tart ják e cél ra kü lö nö sen al -
kal mas nak, amely nek ne ve lé sét
a Né metor szág ból és Ma gyaror -
szág ról be szer zett ik rá ból kezd -
ték el. Ka na dá ban a Target
Marine cég 2000 db A. transmon-
tanus anyá val ren del ke zik, ame -
lyet kettôs cél lal ne vel nek: rész -
ben né pe sítô anyag, rész ben ka -
viár elôál lí tá sá ra. Spa nyolor -
szág ban a Pis ci fac toria de Sierra
Ne va da az egye dü li cég a vi lá -
gon, amely bio-tok és bio-kaviár

elôál lí tá sá val fog lal ko zik. Ad riai
tok (A. naccari) a te nyész tett faj.
A 2,5–3 ton na kö zöt ti éves ka -
viár ter me lést re mé nyeik sze rint
2008-ban 20 ton ná ra nö vel he tik.
Né metor szág ban a je len le gi leg -
na gyobb kaviártermelô cég a
Desietra, amely elsôsor ban szi -
bé riai to kot, ki sebb mennyi ség -
ben vá gó to kot (A. guelden-
staedtii) ne vel a 7500 négy zet -
mé te res re cir ku lá ciós üzem ben.
A 2004. évi ka viár ter me lés mint-
egy 2 ton na volt, amely nek nö ve -
ke dé sé re szá mí ta nak. A Holsten
Stör Fischzucht re cir ku lá ciós
üze mé ben A. baeri ne ve lé se fo -
lyik, 2006-ra 500 kg ka viár elôál -
lí tá sát ter vez ték. Né metor szág -
ban ter ve zi a Caviar Creator
ame ri kai cég megépí te ni a vi lág
leg na gyobb tokte nyésztô te le pét,
mintegy 400 ton na tok hús és 33
ton na ka viár éves ki bo csá tás sal.
Az ere de ti leg 30 mil lió euró költ -
ség gel ter  ve zett be ru há zás azon -
ban kés le ked ni lát szik. Gö rögor -
szág ban a De li ál la mi tokkeltetô
te lep ter ve zi, hogy 2006-ban
vagy 2007-ben ka viár ral is piac ra
lép. Szaúd-A rá biá ban 48 ezer
ton nás (!) ka pa ci tá sú hal gaz da -
ság ter vein dol goz nak, a ter-
melésbôl 200 ton nát kép vi sel né -
nek a tok fé lék és 5 ton nát a ka -
viár elôál lí tá sa. Dél-Ame ri ka
elsô toktenyésztô gaz da sá ga
2001-ben, Uru guay ban lé te sült,
A. baeri faj jal fog lal koz nak, már
1 ton na ka viárt is ex por tál tak az
Egye sült Ál la mok ba. A 2007. évi
terv 10 ton na ka viár elôál lí tá sá -
val szá mol. Dél-Ko rea, a ka viár -
után za tok leg na gyobb ter melôje
Ja pán ból im por tált tok te nyész -
anya got, hogy meg kezd hes se a
va ló di ka viár ter me lé sét is.
Eurofish Magazine, 6/2006.

A VILÁG HAL TER ME LÉ SÉ -
NEK LEGFRISSEBB ADATAI. A
FAO sze rint a vi lág tel jes hal ter -
me lé se 2005-ben – a még nem
vég le ges ada tok alap ján – mint-
egy 141,6 mil lió ton na volt. E
mennyiségbôl 93,8 mil lió ton na
volt a ha gyo má nyos ha lá sza ti
te vé keny ség, 47,8 mil lió ton na
pe dig az akvakultúra, te hát a

te nyész tés ré sze se dé se. A bel ví -
zi ha lá szat 9,6; a bel ví zi ak va -
kul túra 28,9; a ten ge ri ha lá szat
84,2; a ten ge ri akvakultúra 18,9
mil lió ton ná val já rult hoz zá a
tel jes hal ter me lés hez. E négy
mu ta tó kö zül egye dül a ha gyo -
má nyos ten ge ri ha lá szat ered -
mé nye ma radt el a 2004. évitôl.
Köz vet len em be ri fo gyasz tás ra
107,2 mil lió ton na hal és más
ví zi ál lat ke rült, ami meg ha lad -
ta ugyan az elôzô évi ér té ket, de
a vi lág né pes sé gé nek nö ve ke -
dé se miatt az egy fôre ju tó kí ná -
lat – élôsúly ban szá mít va – vál -
to zat la nul 16,6 kg volt. Né hány
ér de kes ten den cia a FAO ál tal
már vég le ges nek te kin tett 2004.
évi ada tok ra tá masz kod va: Az
akvakultúra to vább ra is gyor -
sab ban nö vek szik, mint a töb bi
ál la ti ter mé ket elôál lí tó ága zat.
Az éves át la gos nö ve ke dé si
ütem 1970 óta 8,8%, szem ben a
ha gyo má nyos ha lá szat 1,2%-os
és a szá raz föl di ál lat te nyész té si
ága za tok 2,8%-os bôvülésével.
A bel vi zek hal zsák má nya (ami
90%-ban Af ri ká ból és Ázsiá ból
szár ma zik) 1950 óta fo lya ma to -
san növekvô ten den ciát mu tat,
amit rész ben a hal te le pí té si
prog  ra mok nak tu laj do ní ta nak.
Az akvakultúrában to vább ra is
az édes ví zi te nyész tés do mi nál,
csak azt kö ve ti a brackvízi,
majd a ten ge ri ter me lés. A hal-,
rák- és puhatestû ter me lés
40%-át ad ják a ponty fé lék. Az
el  múlt há rom év ti zed ben a ha -
lá  szok és az akvakultúrában
dol go zók szá ma gyor sab ban nö -
ve ke dett, mint a vi lág né pes sé -
ge, és mint a mezôgaz da ság ban
dol go zók lét szá ma. Becs lé sek
sze rint 2004-ben 41 mil lió em -
bert dol go zott ha lász ként vagy
haltenyésztôként. The State of
World Fi she ries and Aqua cul -
ture 2006., FAO, Rome.

SZELÉNNEL DÚSÍTOTT
HAR CSAFILÉ. Nor vég ku ta tók
vizs gá la tot kezd tek an nak tisz -
tá zá sá ra, ho gyan le het a ta kar -
má nyo zá son ke resz tül sze lént
jut tat ni a ha lak szer ve ze té be,
amely ott az izom zat ba ke rül,
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ily mó don „ter mé sze tes funk -
cio ná lis élel mi szer” elôál lí tá sa
vá lik le hetôvé. Mint is me re tes a
sze lén nyom elem ként a szer ve -
zet ben an tioxi dáns tu laj don ság -
gal ren del ke zik, így fel té te lez -
hetôen sze re pe le het a rák
megelôzésében. A kí sér le tek
elsô sza ka szá ban a rend kí vül
nagy mennyi sé gû sze lént tar tal -
ma zó fok hagy mát ke ver ték az
af ri kai har csák ta kar má nyá ba,
és fi gyel ték an nak beépü lé sét. A
kí sér le tek ered mé nye sek vol -
tak: mind a négy kü lön bözô
sze lén kon cent rá ció jú ta kar -
mánnyal (2, 4, 6 és 8 mg/kg)
ete tett hal cso port nál ki mu tat -
ha tó volt a sze lén beépü lé se a
fi lék hú sá ba. A beépü lés mér té -
ke egye nes arány ban volt a ta -
kar mány ban al kal ma zott kon -
cent rá ció val. Elér ték az ere de ti
célt, amely ki lo gram mon ként
0,5-0,6 mg sze lén dú sí tás volt.
Ki de rült, hogy a ha lak dú sí tá sá -
hoz elegendô a sze lén hoz -
záadá sa a táp hoz a le ha lá szást
megelôzô 10 nap ban, mintegy
be fe jezô ta kar mány ként. A to -
váb bi kí sér le tek cél ja an nak

megál la pí tá sa lesz, hogy csök -
ken-e a sze lén kon cent rá ció a
fi lé ben a tá ro lás so rán, hogy
meg va ló sít ha tó-e az el já rás
más hal fa jok nál is, és hogy a fo -
gyasz tó el fo gad ja-e a „fok hagy -
mázott” hal ízét. Eurofish
Magazine, 6/2006.

ÖNÁLLÓSODOTT AK VA -
KUL TÚRA MAGAZIN. Az Eu ró -
pai Akvakultúra Tár sa ság köz -
le mé nyei 2001 óta a World
Aqua culture fo lyó irat ban je len -
tek meg, lap szá mon ként 24 ol -
da las ter je de lem ben. 2007-tôl
azon ban éven te négy szer 48 ol -
dal ter je de lem ben ön ál ló lap -
ként je le nik meg az Aqua cul -
ture Europe cí mû szí nes ma ga -
zin. Az elsô szám be kö szöntôjét
Vá ra di Lász ló, az Eu ró pai
Akvakultúra Tár sa ság el nö ke
ír ta. A cím la pon egy ti szai vad-
ponty, a Szar va si P 34-es pik ke -
lyes hib rid ponty, a Szar va si
215-ös tük rös ponty és a Szar va -
si P 33-as pik ke lyes ponty lát ha -
tó. A lap ve zetô cik ke – Mar tin
Bilio tol lá ból – a ví zi szer ve ze -
tek mes ter sé ges sza po rí tá sá val

és „há zia sí tá sá val” fog lal ko zik.
E té mát il luszt rál ják a cím lap
ma  gyar pon tyai. Aquaculture
Europe, March 2007.

HALBÓL ÜZEMANYAG? A
viet  na mi Agifish cég, amely a
panga (Pangassius) har csa faj
ter me lé sé vel fog lal ko zik, be je -
len tet te, hogy rö vi de sen 10 mil -
lió li ter biodízel üzem anya got
hoz for ga lom ba, amit e te nyész -
tett ha lak zsír já ból ál lí ta nak
majd elô. Az ipar sze rû gyár tás -
hoz elôbb egy spe ciá lis tech ni -
ká val fel sze relt üzem lé te sí té se
szük sé ges. A cég szóvivôje sze -
rint a „hal dí zel” gyár tá sa 2007-
ben in dul. (A rö vid hír ugyan
nem fog lal ko zik a rész le tek kel,
de fel té te lez hetô, hogy a gyár -
tás hoz a zsír a hal fel dol go zás
mel lék ter mé ke ként kí ván ják
elôál lí ta ni, mi vel a pangát vi -
lág szer te fi lé for má já ban kí nál -
ják a viet na mi cé gek, ami je -
lentôs hul la dék mennyi ség gel
jár – P.K. megj.) Österreichs
Fischerei, 2/3/2007.

Dr. Pin tér Ká roly
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A Bi zott ság 1553/2006/EK ren de le te (2006. ok tó ber 17.) az
Egye sült Ki rály ság lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak az I. és
IIb. ICES-övezetben a tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L287, 2006. ok tó ber 18. 32. ol dal

2006/698/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2006. ok tó ber 16.) a Bra zí -
liá ból be ho zott, em be ri fo gyasz tás ra szánt ha lá sza ti ter mé kek re
al kal ma zan dó rend kí vü li intézkedésekrôl (az ér te sí tés a
C(2006) 4819. szá mú do ku men tum mal tör tént) (1)
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L287, 2006. ok tó ber 18. 34. ol dal

A Bi zott ság 1588/2006/EK ren de le te (2006. ok tó ber 23.) a
Svédor szág lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak Nor vé gia vi zein,
az észa ki szé les ség 62. fo ká tól dél re a nor vég gar né lá ra vo nat -
ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L294, 2006. ok tó ber 25. 27. ol dal

A Bi zott ság 1589/2006/EK ren de le te (2006. ok tó ber 24.) az Ész-
tor szág, Né metor szág, Lettor szág, Lit vá nia és Por tu gá lia lo bo -
gó ja alatt közlekedô ha jók nak a 3M NAFO-övezetben a vö rös ál -
sü gér re vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L294, 2006. ok tó ber 25. 29. ol dal

A Ta nács 1591/2006/EK ren de le te (2006. ok tó ber 24.) az
51/2006/EK ren de let nek az At lan ti-ó ceán észak ke le ti ré szén jog -
el le nes, be nem je len tett és sza bá lyo zat lan ha lá sza tot foly ta tó ha -
jók ról szó ló ren del ke zé sek te kin te té ben tör ténô mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L296, 2006. ok tó ber 26. 1. ol dal

A Bi zott ság 1596/2006/EK ren de le te (2006. ok tó ber 25.) a
Lettor szág lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a 3L NAFO-
övezetben a nor vég gar né lá ra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L298, 2006. ok tó ber 27. 3. ol dal

A Bi zott ság 1621/2006/EK ren de le te (2006. ok tó ber 30.) a
Svédor szág lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a IIa. (kö zös sé gi
vi zek), IIIa., IIIb., c., d. (kö zös sé gi vi zek) és IV. ICES-övezetben
a fe ke te tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L300, 2006. ok tó ber 31. 43. ol dal

A Bi zott ság 1631/2006/EK ren de le te (2006. ok tó ber 31.) a
Svédor szág lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a IIIa., IIIb., c. és
d. (kö zös sé gi vi zek) ICES-övezetben a kö zön sé ges nyelv hal ra
vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L302, 2006. no vem ber 1. 45. ol dal

A Bi zott ság 1641/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 6.) a
Svédor szág lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a IIa. (kö zös sé gi
vi zek) és IV. ICES-öve zet ben a tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti -
lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L308, 2006. no vem ber 8. 3. ol dal

A Bi zott ság 1642/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 7.) a IIa.
(kö zös sé gi vi zek) és IV. (kö zös sé gi vi zek) ICES-övezetben a
sprattállományokra vo nat ko zó fo gá si kor lá to zá sok te kin te té ben
az 51/2006/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L308, 2006. no vem ber 8. 5. ol dal

A Ta nács 1646/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 7.) a Kö zös -
ség legkülsô ré giói ban nyil ván tar tott ha lász flot ták igaz ga tá sá ról
szó ló 639/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L309, 2006. no vem ber 9. 1. ol dal

A Bi zott ság 1675/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 13.) a
Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt köz le kedô ha jók nak az Vb. (Fe röer
szigeteki vi zek) ICES-övezetben a kék pu ha tôkehalra vo nat ko -
zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L313, 2006. no vem ber 14. 3. ol dal

A Bi zott ság 1684/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 14.) a Né -
metor szág lo bo gó ja alatt köz le kedô ha jók nak a IIIa. ICES-öve -
zet ben (Ska ger rak) a tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L314, 2006. no vem ber 15. 22. ol dal

A Bi zott ság 1691/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 15.) a Né -
metor szág lo bo gó ja alatt köz le kedô ha jók nak a IIIa. (Kat te gat)
ICES-öve zetben a tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L316, 2006. no vem ber 16. 10. ol dal

A Bi zott ság 1696/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 16.) a Né -
metor szág lo bo gó ja alatt köz le kedô ha jók nak a IIa. (kö zös sé gi
vi zek) és IV. (kö zös sé gi vi zek) ICES-övezetben a kisfejû le pény -
hal ra és a vö rös le pény hal ra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L318, 2006. no vem ber 17. 9. ol dal

A Bi zott ság 1706/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 16.) a Bel -
gium lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a IIa (kö zös sé gi vi zek),
IIIa, IIIb, c, d (kö zös sé gi vi zek) és IV ICES-övezetben a fe ke te
tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L319, 2006. no vem ber 18. 9. ol dal

A Bi zott ság 1715/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 20.) a Por -
tu gá lia lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak az V, XII és XIV ICES-
övezetben az ál sü gér re vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L321, 2006. no vem ber 21. 18. ol dal 

A Bi zott ság 1716/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 20.) a Bel -
gium lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a VIIIa, b, d és e ICES-
övezetben a nor vég ho már ra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L321, 2006. no vem ber 21. 20. ol dal

A Ta nács 1723/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 20.) a
379/2004/EK ren de let nek az egyes ha lá sza ti ter mé kek re vo nat -
ko zó vám kon tin gen sek mennyi sé gé nek a 2006. év re vo nat ko zó
nö ve lé se te kin te té ben tör ténô mó do sí tá sá ról (1)
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L324, 2006. no vem ber 23. 1. ol dal

A Bi zott ság 1753/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 28.) a
Feröer-szigetekrôl szár ma zó egyes hal- és ha lá sza ti ter mé kek -
re vo nat ko zó kö zös sé gi vám kon tin gen sek meg nyi tá sá ról és ke -
ze lé sé rôl, ezen in téz ke dé sek mó do sí tá sá ra és el fo ga dá sá ra irá -
nyu ló rész le tes ren del ke zé sek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az
1983/95/EK ren de let ha tá lyon kí vül helyezésérôl szó ló
669/97/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L331, 2006. no vem ber 29. 7. ol dal

A Ta nács 1759/2006/EK ren de le te (2006. no vem ber 28.) a ha lá -
sza ti és akvakultúra-termékek pia cá nak kö zös szervezésérôl
szó ló 104/2000/EK ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L335, 2006. de cem ber 1. 3. ol dal

A Bi zott ság 1799/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 6.) a kö -
zös sé gi ha lász flot ta-nyil ván tar tás ról szó ló 26/2004/EK ren de let
mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L339, 2006. de cem ber 6. 39. ol dal

EU ha lá sza ti jogszabályfigyelô
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A Bi zott ság 1834/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 12.) a Por -
tu gá lia lo bo gó ja alatt közlekedô ha jók nak a VIIIc., IX. és X.
ICES-övezetben, va la mint a CECAF 34.1.1 (kö zös sé gi vi zek)
öve zet ben a szür ke tôkehalra vo nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L354, 2006. de cem ber 14. 29. ol dal

A Bi zott ság 1835/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 12.) a Por -
tu gá lia lo bo gó ja alatt a VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (kö zös sé gi
vi zek) ICES-övezetben közlekedô ha jók nak az ör dög hal ra vo -
nat ko zó ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L354, 2006. de cem ber 14. 31. ol dal

A Bi zott ság 1836/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 12.) a Bel -
gium lo bo gó ja alatt a IIa. (kö zös sé gi vi zek), IV. (kö zös sé gi vi zek)
ICES-övezetben 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, 49. év fo lyam, L354, 2006. de cem ber 14. 33. ol dal

A Bi zott ság 1837/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 13.) a
Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt a IVc. és VIId. ICES-övezetben
közlekedô ha jók he ring re vo nat ko zó ha lá sza tá nak új bó li meg -
nyi tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L354, 2006. de cem ber 14. 35. ol dal

A Bi zott ság 1845/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 13.) a
Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt az Vb, VIaN (kö zös sé gi vi zek) és
VIb ICES-övezetben köz lekedô ha jók nak a he ring re vo nat ko zó
ha lá sza ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L355, 2006. de cem ber 15. 17. ol dal

A Bi zott ság 1846/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 13.) a
Fran ciaor szág lo bo gó ja alatt a IIa (nem kö zös sé gi vi zek), Vb
(kö zös sé gi vi zek), VI, VII, VIIIa, b, d, e, va la mint XII és XIV ICES-
övezetben közlekedô ha jók nak a makrélára vo nat ko zó ha lá sza -
ti ti lal má ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L355, 2006. de cem ber 15. 19. ol dal

Bi zott ság 1880/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 14.) a Por tu -
gá lia 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, 49. év fo lyam, L364, 2006. de cem ber 20. 3. ol dal

A Bi zott ság 1886/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 19.) 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, 49. év fo lyam, L364, 2006. de cem ber 20. 64. ol dal

A Bi zott ság 1887/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 19.) a
Svédor szág lo bo gó ja alatt a IIIa., IIIb., c., d. ICES-övezetben (kö -
zös sé gi vi zek) közlekedô ha jók kö zön sé ges nyelv hal ra vo nat ko -
zó ha lá sza tá nak új bó li meg nyi tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L364, 2006. de cem ber 20. 66. ol dal

A Ta nács 1941/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 11.) az
egyes hal ál lo má nyok ra és halállománycsoportokra vo nat ko zó,
a Bal ti-ten ge ren al kal ma zan dó ha lá sza ti le hetôségeknek és
kap cso ló dó fel té te lek nek a 2007. év re tör ténô meg ha tá ro zá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L367, 2006. de cem ber 22. 1. ol dal

A Ta nács 1969/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 19.) bi zo -
nyos ha lá sza ti ter mé kek irány adó árá nak és kö zös sé gi ter melôi
árá nak a 2007-es ha lá sza ti év re vo nat ko zó, a 104/2000/EK ren -
de let sze rin ti meg ha tá ro zá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L368, 2006. de cem ber 23. 1. ol dal

A Ta nács 2015/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 19.) a kö -
zös sé gi ha lász ha jók egyes mély ten ge ri hal ál lo má nyok ra vo nat -
ko zó, 2007-es és 2008-as ha lá sza ti le hetôségeinek rögzítésérôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L384, 2006. de cem ber 29. 28. ol dal

A Bi zott ság 2017/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 20.) az
51/2006/EK ta ná csi ren de let nek a norvégtôkehal-állomány IIa.

(kö zös sé gi vi zek), IIIa. és IV. (kö zös sé gi vi zek) ICES-övezetben
foly ta tott ha lá sza tá ra vo nat ko zó fo gá si kor lá to zá sok te kin te té -
ben tör ténô mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L384, 2006. de cem ber 29. 44. ol dal

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1921/2006/EK ren de le te
(2006. de cem ber 18.) a tag ál la mok ban ki ra ko dott ha lá sza ti ter -
mé kek re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ról és az 1382/91/EGK ta -
ná csi ren de let ha tá lyon kí vül helyezésérôl (1)
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L401, 2006. de cem ber 30. 1. ol dal

A Ta nács 1966/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a ha -
lá sza ti te vé keny sé gek re vo nat ko zó in for má ció elekt ro ni kus
rögzítésérôl és jelentésérôl, va la mint a táv ér zé ke lés esz kö -
zeirôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L409, 2006. de cem ber 30. 1. ol dal

A Ta nács 1967/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a föld -
kö zi-ten ge ri ha lá sza ti erôfor rá sok fenn tart ha tó kiak ná zá sá val
kap cso la tos irá nyí tá si intézkedésekrôl, a 2847/93/EGK ren de let
mó do sí tá sá ról és az 1626/94/EK ren de let ha tá lyon kí vül
helyezésérôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L409, 2006. de cem ber 30. 11. ol dal

A Bi zott ság 2032/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
104/2000/EK ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben fel so rolt ha lá sza -
ti ter mé kek kö zös sé gi ki vo ná si és eladá si árá nak a 2007-os ha -
lá sza ti év re va ló rögzítésérôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30. 58. ol dal 

A Bi zott ság 2033/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
104/2000/EK ta ná csi ren de let II. mel lék le té ben fel so rolt ha lá -
sza ti ter mé kek kö zös sé gi eladá si árá nak a 2007-os ha lá sza ti év -
re va ló rögzítésérôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30. 66. ol dal

A Bi zott ság 2034/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) egyes
ha lá sza ti ter mé kek re fe ren cia árá nak a 2007-os ha lá sza ti év re
va ló rögzítésérôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30. 68. ol dal

A Bi zott ság 2035/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) az
egyes ha lá sza ti ter mé kek re vo nat ko  zó kész let át vi te li tá mo ga tás
és áta lány tá mo ga tás össze gé nek a 2007-os ha lá sza ti év re va ló
rög zí té sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30. 72. ol dal

A Bi zott ság 2036/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) az
egyes ha lá sza ti ter mé kek re vo nat ko zó ma gán tá ro lá si tá mo ga -
tás össze gé nek a 2007-os ha lá sza ti év re va ló rögzítésérôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30. 74. ol dal

A Bi zott ság 2037/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
2007-os ha lá sza ti év so rán a piac ról ki vont ha lá sza ti ter mé kek
te kin te té ben a pén zü gyi tá mo ga tás és az ah hoz kap cso ló dó
elôleg ki szá mí tá sá nál al kal ma zan dó áta lány össze gek rög zí -
tésérôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30. 75. ol dal

A Ta nács 41/2007/EK ren de le te (2006. de cem ber 21) a bi zo nyos
hal ál lo má nyok ra és halállománycsoportokra 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 2007. év re tör ténô
meg ha tá ro zá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L15, 2007. ja nuár 20. 1. ol dal

A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. feb ruár 2.) a Gui neai Köz tár sa ság -
ból szár ma zó, em be ri fo gyasz tás ra szánt ha lá sza ti ter mé kek im -
port ját fel füg gesztô sürgôsségi intézkedésekrôl (az ér te sí tés a
C(2007) 278. szá mú do ku men tum mal tör tént) (1)
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L28, 2007. feb ruár 3. 25. ol dal



HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek

• Vállalkozási tevékenység szervezése, a termelés, a bel- és külkereskedelem területén.
Közremûködés a termékek export értékesítésében.

•  A termeléshez szükséges eszközök és anyagok hazai és külföldi beszerzése.

•  Szaktanácsadás a tagoknak, halászati, gazdálkodási, környezetvédelmi, állat egész-
ség ügyi, szervezeti, pénzügyi és jogi kérdésekben.

• Természetes  vizeink  halállományával  kapcsolatos  környezet-  és  természetvédelmi 
kérdések vizsgálata, az állománypótlás hatásainak elemzése.

Biológiai alapok

• A Szövetség Dinnyési Ivadéknevelô Tógazdasága saját tenyésztésû, genetikailag 
ellenôrzött tükrös és pikkelyes ponty, valamint növényevô halfajok és ragadozó halak 
ivadék korosztályait ajánlja tógazdaságok, horgászvizek és természetes vizek népe-
sítéséhez. Az ivadék felneveléséhez technológiát biztosít.

A Szövetség tagja lehet

• Minden halászati tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, valamint ezek 
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetei.

Címünk: HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS TERMÉKTANÁCSA
1126 Budapest, Vöröskô u. 4/b
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J U B I L E U M I
É V F O LYA M

Fe hér tó Szegedtôl É-ra ta lál ha tó, mely év szá za dok alatt ala kult
ki, mint a Dél al föld ter mé sze tes vízgyûjtô me den cé je. A te rü -
let je lentôs nagy sá gú vad víz tá ro lá sá ra volt al kal mas; nyá ron
rész ben vagy egész ben ki szá radt. A bel víz zel év ti ze dek alatt
össze mo sott, össze hor dott ás vá nyi anya gok olymértékben
„szennyez ték” a me den cét, hogy nyá ri idôszak ban a vízbôl
kiemelkedô he lyek a vissza ma ra dó sók ha tá sá ra ki fe hé red tek.
In nen a név: Fe hér tó.

Sze ged vá ros Ön kor mány za ta Pálfy Jó zsef pol gár mes ter
he lyet tes elôter jesz té se alap ján az 1930. ok tó ber 27-i köz gyû -
lé sen dön tött a te rü let mezôgaz da sá gi hasz no sí tá sá ról, tó gaz -
da ság építésérôl. A ter vek meg va ló sí tá sa 1931. és 1960. kö -
zött meg tör tént, majd 1979-ben egy sze rû gaz da sá gi tár su lás
ke re té ben a Fe hér tói ta vak hoz kap cso ló dóan – a Gyevi fertô
te rü le tén – foly ta tó dott a tó rend szer bôvítése. Az 1982. évi
be fe je zést kö vetôen a Sze ge di Hal gaz da ság 2100 hek tá ros
ha las tó rend szer ré fejlôdött, amely egyút tal pó tol ha tat lan bel -
víz vé del mi funk ciót is el lát.

A ti pi kus al föl di kör töl té ses ha las ta vak ban pon tyot, fe hér
bu sát, amurt, szürkeharcsát, csu kát, süllôt és com pót ter mel -
nek a HACCP Élelmiszerbiztonsági rend szer alap ján, szi go rúan
el lenôrzött tech no ló gia sze rint. A tár sa ság több év ti ze des ku -
ta tó mun ká ja ered mé nye ként a he lyi adott sá gok hoz jól al kal -
maz ko dó, ge ne ti kai lag el lenál ló, zsír sze gény és ki vá ló ízû, ál la mi -

lag elis mert ön ál ló táj faj tát te nyész tett ki: a Sze ge di Tük rös
Pon tyot.

Az or szág leg na gyobb ma gán tu laj do nú hal gaz da sá gá ban
tu da to san meg va ló sí tott tech ni kai, tech no ló giai fej lesz té sek -
nek kö szön hetô, hogy vevôiknek igény sze rint fo lya ma tos el lá -
tást tud nak biz to sí ta ni a kü lön bözô fa jú-, ko rosz tá lyú- és fel dol -
go zott sá gú ha lak ból. Az ér té ke sí tett hal mintegy 30–40%-a
év ti ze dek óta az EU tá vo lab bi és szom szé dos or szá gai ba ta lál
gaz dá ra, a töb bit vissza térô ha zai hor gász egye sü le tek nek, ke -
res ke del mi- és ven dég lá tó egy sé gek nek, va la mint társ gaz da sá -
gok nak ér té ke sí tik. Sa ját üz le tük ben friss élôhal lal és kí ván ság
sze rint fel dol go zott (tisz tí tott, fi lé zett stb.) hal lal is áll nak a fo -
gyasz tók ren del ke zé sé re.

A SZEGEDFISH KFT. az or szág hal el lá tá sá ban be töl tött sze -
re pe mel lett fon tos felada tá nak tart ja e vi zes élôhely ideá lis
fenn tar tá sát az ered mé nyes ter mé szet vé de lem, víz- és vad -
gaz dál ko dás ér de ké ben. A tó rend szer a Pusz ta sze ri Táj vé del -
mi Kör zet ré sze ként a NATURA 2000 ha tá lya alá tar to zik;
ezen be lül a Fe hér tói ta vak egy ré szé re a vi zes élôhe lye ket sza -
bá lyo zó Ramsari Szerzôdés elôírá sai is vo nat koz nak. 

A ha las ta va kat bel- és kül föl di „ter mé szet ba rá tok”, hi va tá sos
és amatôr or ni to ló gu sok, va la mint ter mé szet fo tó sok ku ta tás és
meg fi gye lés cél já ból rend sze re sen fel ke re sik, akik a Hal gaz da -
ság ban min den kor szí ve sen lá tott ven dé gek. Sztanó János

A Szegedi  Fehértó A Szegedi  Fehértó 
halgazdaságahalgazdasága




