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12th INTERNATIONAL EAFP
CONFERENCE ON FISH AND
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Informácó:Website:
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2005. ok tó ber 10–12.
Bul gá ria, Plov div

NEW ASPECTS IN 
AQUACULTURE
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10. FISH INTERNATIONAL 2006
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A
ma gyar ha lá szat 2004-ben jó
évet zárt. A ha lá sza ti ter mé kek
iránt nö vek vô ke res let és a ked -

ve zô idô já rá si vi szo nyok együt te sen
ked ve zô ha tás sal vol tak a ter me lé si
ered mé nyek re. Az Ag rár gaz da sá gi Ku -
ta tó In té zet és az Or szá gos Ha lá sza ti
Adat tár ada tai nak öszesítése alap ján az
or szág tel jes hal ter me lé se 2004-ben
27 755 ton na volt, ami bôl 19 561 ton ná -
nyi volt az ét ke zé si cé lú vég ter mék.
Mind két mu ta tó 9%-os nö ve ke dést je -
lez egyet len év alatt, ami re már rég nem
volt pél da. A pia ci és ter mé sze ti fel té te -
lek ja vu lá sá nak egy beesé sét tá maszt ja
alá az a tény, hogy a ha lá szat va la -
mennyi alá ga za tá ban a ter me lés bô vü -
lé sét ta pasz tal hat tuk. Nôtt a tó gaz da sá -
gok ban le ha lá szott és az in ten zív üze -
mek bôl ér té ke sí tett hal mennyi ség, de
egyide jû leg a ha lá sza ti víz te rü le tek rôl

szár ma zó ke res ke del mi és rek reá ciós
(hor gász és sport ha lász) hal zsák mány
is (1. táb lá zat).
A ha lá sza ti ter me lés fel té te lei nek

ja vu lá sá ról be szél he tünk még ak kor is,
ha kri ti ku san meg kell ál la pí ta nunk,
hogy a tá mo ga tá sok nak az uniós tag -
ság tól várt nö ve ke dé se 2004-ben még
nem kö vet ke zett be. Tó gaz da sá gaink
ed dig nem kap ták meg a „vi zes élô hely”
jog cí men igé nyelt vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá so kat, és a várt nál las sab ban ha -
lad a be ru há zá si jel le gû pá lyá za tok el bí -
rá lá sa a tó gaz da sá gi hal ter me lés és a
hal fel dol go zás te rü le tén.

Tó gaz da sá gi hal ter me lés

A me gyei ha lá sza ti felügye lôk 326
tó gaz da ság adat lap ját to váb bí tot ták az
Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet fe lé, így

az adat szol gál ta tás e té ren tel jes kö rû -
nek te kint he tô. A je len té sek sze rin ti tel -
jes tóterület  26 813, eb bôl az üze me lô
tóterület  22 850 hek tár volt.  Az üze me -
lô tóterület te hát 2003-hoz ké pest mint -
egy 18%-kal nö ve ke dett, ami nyil ván -
va ló kö vet kez mé nye a jobb víz el lá tá si
vi szo nyok nak. Az év fo lya mán egyéb -
ként 133 ha új halastó és 224 ha re konst -
ruk ció utá ni halastó lé pett a ter me lés be.
A ki he lye zett hal mennyi sé ge 4%-kal
volt ma ga sabb, mint 2003-ban, a ponty
és a ra ga do zó ki he lye zés nôtt, a nö vény -
evô ha la ké a megelô zô évi vel azo nos
volt. A tó gaz da sá gi hal ter me lés leg fon -
to sabb ada tait gaz dál ko dá si for ma sze -
rin ti bon tás ban a 2. táb lá zat tar tal maz za.
Az or szág tó gaz da sá gai ban vég -

ered mény ben 18 729 ton na ha lat ha -
lász tak le, ezen be lül az ét ke zé si hal
mennyi sé ge 11 457 ton na volt. Az elôb -

Magyarország halászata 2004-ben

1. táb lá zat: Ma gyaror szág 2004. évi tel jes hal ter me lé se az elô zô évi hez vi szo nyít va

Év Tó gaz da sá gi hal ter me lés In ten zív üze mi hal ter me lés Természetesvízi zsák mány Össze sen
(t) (t) (t) (t)

brut tó ét ke zé si brut tó ét ke zé si brut tó ét ke zé si brut tó ét ke zé si
2004 18 729 11 457 1784 1287 7242 6817 27 755 19 561
2003 17 754 10 818 1249 1050 6536 6118 25 539 17 896

2004/2003 (%) 105 106 143 123 111 111 109 109

2. táb lá zat: A tó gaz da sá gi hal ter me lés fôbb mu ta tói 2004-ben

Be he lye zett anyag Le ha lá szott anyag

Szek tor

Ton na

Ál la mi gaz dál ko dó 
szer ve ze tek 4 935 1 414   305   59   1 777   3 341 780 67 50 4 237 2 495 160 498,6 

Me zô gaz da sá gi 
szö vet ke ze tek 455 177 17 4 198   453 31 3 9 496 349 3   655,3

Ha lá sza ti szö vet ke ze tek 942 322 75 12 409   719 221 13 62 1 016 618 – 644,2
Hor gász szer ve ze tek 895 337 29 71 436   756 41 28 73 898 707 321 516,4
Más tár sas vál lal ko zá sok 14 467 3 308 536 117 3 960   8 982 1 586 260  515 11 342 6 911 123 510,3
Egyéb 1 156 194 33 11 239   580 1 224 14 21 739 377 14 432,5
Össze sen: 22 850 5 753 993 273 7 019 14 831 2 782 384 731 18 729 11 457 477 512,5
2001. évi mu ta tók 22 750 5 513 993 256 6 762 13 559 2 966 331 898 17 754 10 818 401 483,1
2002/2001 (%) 118 104 100 107 104 109 94 116 81 105 106 119 106
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bi 5, az utób bi 6%-os bô vü lést je lent.
Je len tô sen emel ke dett a nem piac ra vitt,
ha nem hor gász ta tás sal ér té ke sí tett hal -
mennyi ség, így a ter mé sze tes vi zek
mel lett a tó gaz da sá gok is je len tôs sze re -
pet kez de nek be töl te ni a rek reá ciós igé -
nyek köz vet len kielé gí té sé ben. Az 1
hek tár ra ju tó sza po ru lat 6%-kal ja vult,
és 512,5 kg-ot ért el. Ez az ered mény jó -
nak mond ha tó, mi vel a tó gaz da sá gok
je len tôs ré sze a sze zon ele jén a ta kar -
má nyo zást a ma gas ga bo na árak miatt
vissza fog ta, ex ten zív gaz dál ko dás ra
ren dez ke dett be. E té ren vál to zást csak
az új ter més be ta ka rí tá sa ho zott.
A tó gaz da sá gi hal ter me lés fa jon -

kén ti és ko rosz tá lyon kén ti rész le tes
ada tai nak át te kin té se kor (3. táb lá zat)
legin kább a ponty ter me lés mu ta tói ér -
de mel nek fi gyel met.
Tó gaz da sá gaink 764 ton ná val na -

gyobb ét ke zé si ponty mennyi sé get kí -
nál tak a piac nak, mint a megelô zô év -
ben. Ha eh hez hoz zá tesszük a ter mé sze -
tes vi zek és víz tá ro zók ke res ke del mi
ha lá sza tá ban je lent ke zô 467 ton nás
ponty több le tet (és a beér ke zô im por -
tot), tör vény sze rû nek te kint he tô a ter -
me lôi és vég sô so ron a fo gyasz tói árak -
ra gya ko rolt ha tás is. A ter me lôi árak
csök ke né sét ál ta lá ban 10% kö rü li re be -
csül ték, így a jó na tu rá lis mu ta tók eléré -
se nem min den ter me lô nél járt a pén zü -
gyi ered mény ja vu lá sá val. (Kü lö nö sen
nem azok ban az ese tek ben, ahol a ter -
mé szet vé del mi ér de ke ket messze me -
nôen fi gye lem be ve vô gaz dál ko dás
több let költ sé geit nem kom pen zál ták a
„vi zes élô hely” tá mo ga tá sok.) A le ha lá -
szott ét ke zé si ponty or szá gos át la gos
egyed sú lya a 2003. évi 1,49 kg-ról 1,53
kg-ra emel ke dett. 
Je len tô sen nôtt az elôál lí tott két nya -

ras ponty mennyi sé ge: da rab szám ban
mintegy 7%-kal, össz súly ban 12%-kal,
vagyis az elô zô évi 34 dkg-mal szem -
ben 36 dkg volt az or szá gos át lag súly.
Lé nye ge sen rosszab bak a ponty iva dék -
ter me lé se so rán elért ered mé nyek: 34,1
mil lió da rab bal szem ben 2004-ben csak
33,4 mil lió volt a da rab szám, az egyed -
súly pe dig 41 g-ról 39 g-ra csök kent.
Nem olyan mér té kû azon ban ez az el -
ma ra dás, hogy az a kö vet ke zô tenyész -
szezonok so rán ne egyen lí tôd hes sék ki. 
Az amur ese té ben nôtt az elôál lí tott

ét ke zé si mé re tû ha lak mennyi sé ge, a
nö ven dék hal és az iva dék összes tö me -
ge csök kent ugyan, de a da rab szám
emel ke dett. A két busafajból együt te -

sen nagy já ból ugyanannyi ét ke zé si ha -
lat halászatak le a tó gaz da sá gok, mint
2003-ban. A ra ga do zó hal fa jok kö zül
nôtt az ét ke zé si har csa elôál lí tá sa, a nö -
ven dék har csa da rab szá ma je len tô sen
csök kent, míg az iva dé ké kiug róan ma -
gas volt. Ét ke zé si sül lô bôl mintegy 10
ton ná val ter mett több, mint a megelô zô
év ben, csök kent azon ban a nö ven dék
sül lô és az iva dék da rab szá ma. Csu ká -

ból ha son ló mó don, mintegy 13 ton ná -
val több ét ke zé si mé re tût ha lász tak le.

In ten zív üze mi hal ter me lés

Az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó és In for -
ma ti kai In té zet hez a me gyei ha lá sza ti
felügye lôk út ján 10 in ten zív hal ter me lô
üzem bôl ér ke zett a 2004-es év re vo nat -
ko zó ér de mi sta tisz ti kai je len tés. Az

3. táb lá zat: A tó gaz da sá gi hal ter me lés fa jon kén ti és ko rosz tá lyon kén ti
össze té te le 2004-ben

Le ha lá szott anyag da rab kg 

Ponty Ét ke zé si 5 655 362     8 687 829     
Anya 17 747     122 137     
Két nya ras, tenyész 13 107 743     4 709 534     
Iva dék 33 424 628     1 311 563     
Össze sen _ 14 831 063     

Amur Ét ke zé si 348 370     565 130     
Anya 2 291     12 368     
Két nya ras, tenyész 563 961     167 366     
Iva dék 2 230 851     56 039     
Össze sen _ 800 903     

Fe hér bu sa Ét ke zé si 763 415     1 400 880     
Anya 19 824     156 813     
Két nya ras, tenyész 1 024 801     229 575     
Iva dék 820 928     24 365     
Össze sen _ 1 811 633     

Pettyes bu sa Ét ke zé si 59 999     105 145     
Anya 42     336     
Két nya ras, tenyész 150 266     60 968     
Iva dék 122 500     3 420     
Össze sen _ 169 869     

Har csa Ét ke zé si 66 866     142 890     
Anya 1 361     4 611     
Két nya ras, tenyész 78 635     45 701     
Iva dék 331 733     19 423     
Össze sen _ 212 625     

Sül lô Ét ke zé si 32 790     33 879     
Anya 1 510     4 660     
Két nya ras, tenyész 41 314     11 734     
Iva dék 254 191     22 325     
Össze sen _ 72 598     

Com pó Ét ke zé si 6 433     2 152     
Anya 2 800     2 906     
Te nyész anyag 51 466     3 688    
Össze sen _ 8 746     

Csu ka Ét ke zé si 50 851     54 836     
Anya 10 083     18 646     
Te nyész anyag 106 362     25 667     
Össze sen _ 99 149    

Egyéb ne mes hal Ét ke zé si 85 623     49 015     
Anya _ _
Te nyész anyag 49 520     11 834     
Össze sen _ 60 849     

Vadhal Ét ke zé si _ 415 240     
Te nyész anyag _ 260 490     
Össze sen _ 675 730     
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„ér de mi” szó hasz ná la tát az in do kol ja,
hogy egy piszt rán gos gaz da ság nem le -
ges je len tést kül dött, mi köz ben 2004-
ben köz tu do má súan foly ta tott ter me lô
te vé keny sé get. A be mu ta tott ada tok
(4. táb lá zat) te hát a piszt ráng vo nat ko -

zá sá ban sem mi kép pen sem te kint he tôk
tel jes kö rû nek. 
In ten zív hal ter me lô üze meink áru -

ki bo csá tá sa egyet len év alatt 23%-kal
nö ve ke dett, ha pe dig fi gye lem be vesz -
szük a kö vet ke zô év ter me lé sét megala -

po zó nö ven dék ál lo mányt és az anya ha -
la kat is, a nö vek mény 46%-os (!). E szá -
mok jól iga zol ják a ha lá sza ti ter mé kek
irán ti  ke res let nö ve ke dé sét, ami re leg -
gyor sab ban, leg ru gal ma sab ban a vi -
szony lag rö vid ter me lé si cik lu sú in ten -
zív üze mek tud nak rea gál ni. 
In ten zív üze mi hal ter me lé sünk meg   -

ha  tá ro zó je len tô sé gû hal fa ja to vább ra is
az af ri kai har csa, amely nek ha zai pia ci
be ve ze té se az utób bi évek ben a ma gyar
ha lá szat va ló di si ker tör té ne te. E hal faj -
ból a ter me lôk 2004-ben 30%-kal töb -
bet ér té ke sí tet tek, mint 2003-ban, és a
kész let ben lé vô nö ven dék ál lo mány
nagy sá ga alap ján 2005-ben még na -
gyobb több let ter me lés re szá mít ha tunk.

Természetesvízi ha lá szat 
és hor gá szat

Ma gyaror szág halászatilag-horgá -
szatilag hasz no sí tott vi zei nek nyil ván -
tar tott te rü le te 2004-ben az Or szá gos
Ha lá sza ti Adat tár ban 140 743 hek tár
volt, 654 hek tár ral több, mint a megelô -
zô év ben. A víz te rü le tek szá ma 1473-
ról 1499-re emel ke dett. Sta tisz ti kai je -
len tés a nyil ván tar tott te rü let 99%-áról
ér ke zett, te hát az adat szol gál ta tás tel jes
kö rû nek te kint he tô. Nem le ges volt a je -
len tés 2837 hek tár nyi víz te rü let rôl, ki -
sebb te rü let rôl mint 2003-ban, ami rész -
ben a jobb adat szol gál ta tás sal, rész ben
a jobb víz ál lá si vi szo nyok kal ma gya -
ráz ha tó. 
A ko ráb bi évek meg szo kott ten den -

ciá já val szem ben nö ve ke dett a ter mé -
sze tes vi zek összes hal zsák má nya
(5. táb lá zat), azon be lül is mind a ke res -
ke del mi ha lá szat, mind a hor gá szok
hal fo gá sa. Igaz, az utób bi csak mi ni má -
lis mér ték ben, ami fô leg a gyen ge ba la -
to ni ered mé nyek nek tu laj do nít ha tó. To -
vább ra is mar kán san meg fi gyel he tô,
hogy a hor gász fo gá si nap lók ba be jegy -
zett zsák mány a Ba la ton mel lett a töb bi
olyan víz te rü le ten is csök ke nô ten den -
ciát mu tat, ahol a ha lá szat ra jo go sult
szer ve zet nem hor gász egye sü let, ha -
nem gaz da sá gi tár sa ság. Mi vel e vi ze -
ken a ha lá sza ti te vé keny ség in ten zi tá sa
az utób bi évek ben csök kent, a te le pí té -
sek vagy nö ve ked tek vagy vál to zat lan
szin ten tör tén tek, a víz ál lá si-víz já rá si
vi szo nyok pe dig 2004-ben ál ta lá ban
ked ve zôen ala kul tak, a je len ség okát
más hol kell ke res ni.
Fel té te lez he tô, hogy a gaz da sá gi

tár sa sá gok to vább ra sem tu laj do ní ta nak

4. táb lá zat: In ten zív hal ter me lô üze mek ter me lé se 2004-ben

Le ha lá szott anyag da rab kg 

Piszt ráng Anya ál lo mány 710     1 427     
Nö ven dék ál lo mány 66 000     13 200     
Év so rán ér té ke sí tett
ét ke zé si hal 92 000     24 400     
Össze sen _ 39 027     

Af ri kai har csa Anya ál lo mány 2 362     7 504     
Nö ven dék ál lo mány 609 900     457 350     
Év so rán ér té ke sí tett
ét ke zé si hal 920 400     1 228 300     
Össze sen _ 1 693 154     

An gol na Anya ál lo mány _ _
Nö ven dék ál lo mány 29 700     3 564     
Év so rán ér té ke sí tett
ét ke zé si hal 4 380     10 951     
Össze sen _ 14 515     

Tok fé le Anya ál lo mány 60     110     
Nö ven dék ál lo mány 1 570     400     
Év so rán ér té ke sí tett
ét ke zé si hal 76 183     11 989     
Össze sen _ 12 499     

Egyéb Anya ál lo mány 400     520    
Nö ven dék ál lo mány 13 550     12 896     
Év so rán ér té ke sí tett
ét ke zé si hal 15 100     11 462     
Össze sen _ 24 878     

In ten zív ter me lés össze sen: _ 1 784 073     

eb bôl ét ke zé si hal 1 287 102  

5. táb lá zat: A ter mé sze tes vi zek és víz tá ro zók hal zsák má nya 2004-ben

Te rü let Zsák mány (ton na)
Szek tor (ha) Eb bôl

(a nem le ges Ne mes Fe hér Össze- ét ke zé si
je len té sek hal hal sen cél ra
nél kül)

Balaton-Kis-Balaton 62841 454 155 609 558
Egyéb ál la mi 1685 620 33 653 622
Mg. Szö vet ke ze tek 3891 5 13 18 18
Ön kor mány za tok 2668 26 11 37 35
Ha lá sza ti szö vet ke ze tek, Kft.-k 33921 837 380 1217 960
Hor gász szer ve ze tek 29845
– üze mi ha lá szat 228 44 271 239
– horgászzsákmány* 3091 1279 4371 4371
Kis ter me lôk 1604 53 13 66 14

Össze sen 136456 5314 1928 7242 6817

2003. évi mu ta tók 135474 4480 2056 6536 6118

2004/2003 (%) 101% 119% 94% 111% 111%

*A hor gá szok zsák má nya a tel jes víz te rü let rôl szár ma zik
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kü lö nö sebb je len tô sé get an nak, hogy a
hor gá szok (ha már ki fi zet ték a te rü le ti
je gyet) mi lyen hal faj ból mennyit visz -
nek el egy adott víz te rü let rôl. A hal ôr -
zés nem olyan mér té kû, hogy „ösz tö -
nöz ze” a fo gá si nap lók pon tos ve ze té -
sét, és to vább ra is él az ösz tö nös fé le lem
at tól, hogy a jobb fo gá si ered mény a te -
rü le ti je gyek árá nak emel ke dé sé hez ve -
zet. Ami azért is igaz le het, mert ada tok
hiá nyá ban va ló ban ne héz ok sze rû, ol -
csóbb hal gaz dál ko dást foly tat ni. Ér de -
mes len ne a hor gá szok zsák má nyá nak
jobb megis me ré se ér de ké ben legalább
né hány víz te rü le ten össze ha son lí tó
vizs  gá la tot vé gez ni: egy kér dô íves-ki -
kér de zé ses, a hor gász lá to ga tá sok szá -
má ra ala po zott kül föl di mód szer ered -
mé nyét össze vet ni a fo gá si nap lók ba
be jegy zett zsák mánnyal.
Ér de kes je len sé ge a 2004. évi sta -

tisz ti ká nak, hogy mi köz ben a vi zeink -
bôl ki fo gott hal mennyi ség összes sé gé -
ben 11%-kal emel ke dett, az ún. ne mes
ha lak kö ré ben 19%-os volt a nö vek -
mény, vagyis ug rás sze rûn ja vult a „mi -
nô ség”. Ezt tük rö zi a víz rend sze ren kén -
ti hal zsák mány fa jon kén ti be mu ta tá sa
is (6. táb lá zat), amely ben a hor gá szok
és a ha lá szok ál tal ki fo gott ha lak együt -
te sen sze re pel nek. 
Fi gyel met ér de mel min de nek elôtt a

ponty mennyi sé ge, amely az elô zô évit
572,2 ton ná val ha lad ja meg, úgy hogy a
nö vek mény bôl 496,7 ton na szár ma zik
az „egyéb” víz te rü le tek rôl, vagyis
legin kább a tó gaz da sá gok hoz ha son ló
mó don üze mel te tett víz tá ro zók ról.
A ponty megemel ke dett mennyi sé ge te -
hát nem a hor gá szok és csa lád tag jaik
sa ját hal fo gyasz tá sát nö vel te, ha nem a
pia ci kí ná la tot. Ugyan csak a hal piac
kíná la ti ol da lán je lent ke zett a bu sa
zsák mány 232,6 ton nás nö ve ke dé se,
ami dön tô rész ben a Ba la ton ból szár ma -
zott. Leg na gyobb ta vun kon a ke res ke -
del mi ha lá szat 261 ton ná val több bu sát
ter melt ki, mint a megelô zô év ben.
Ha a pia cot nem is be fo lyá so ló mér -

ték ben, de nôtt a har csa, a csu ka, az an -
gol na, a ba lin és a ke cse ge ki fo gott
mennyi sé ge. A sül lô, a kô sül lô és a már -
na or szá go san a megelô zô évi hez
hason ló zsák mányt adott, csök kent vi -
szont a ki fo gott amur és ve gyes fehérhal
mennyi ség.
Na gyobb víz rend sze reink kö zül

egye dül a Ti szán és mel lék vi zein csök -
kent a zsák mány. Ér de kes mó don te hát
azon a víz rend sze ren, ahol a 2003-as

esz ten dô ben egye dü li ként ta pasz tal hat -
tuk a fo gá sok nö ve ke dé sét.
A Du ná ból és víz rend sze ré bôl ösz -

szes  sé gé ben mintegy 7%-kal emel ke -
dett a zsák mány. Je len tô sebb nö ve ke -
dés egye dül a ponty ese té ben fi gyel he tô
meg. Ugyanak kor csök kent az amur és a
busafajok ki fo gott mennyi sé ge, ami va -
ló szí nû leg an nak a kö vet kez mé nye, hogy
a ter mé szet vé del mi elôírá sok szi go ro dá -
sá val meg szûnt e hal fa jok te le pí té se. 
A Ba la ton ha lász-hor gász együt tes

zsák má nyá nak nö vek mé nye ugyan
mint egy 13%-os, ami azon ban nem a
hor gá szok ál tal ked velt és a ke res ke de -
lem ben ke re sett hal fa jok ból, ha nem

dön tôen a bu sa fa jok ból szár ma zik.
Ked ve zô je len ség nek te kint het jük,
hogy ponty ból nö ve ke dett a hor gá szok
fo gá sa, de a ke res ke del mi ha lá sza té
csök kent, és a tel jes zsák mány to vább ra
is messze el ma rad a te le pí tett mennyi -
ség tôl. (E je len ség ma gya rá za tá val vál -
to zat la nul adós a ku ta tás és a gya kor lat.) 
Két leg na gyobb víz rend sze rünk

ese té ben be mu tat juk, ho gyan „osz to -
zott” a zsák má nyon a ke res ke del mi ha -
lá szat és a hor gá szat.
A Ba la ton ese té ben (7. táb lá zat) a

hal ál lo má nyok hasz no sí tá sá ban rend kí -
vü li mér té kû átala ku lás nak le he tünk ta -
núi, amely nem ma rad hat ha tás nél kül a

6. táb lá zat: Az egyes hal fa jok mennyi sé ge a ter mé sze tes vi zek és víz tá ro zók 
2004. évi hal zsák má nyá ban

(ha lá szat és hor gá szat együt te sen)

Eb bôl

Halfaj Össze sen a Du ná ból  a Ba la ton ból a Ti szá ból  az egyéb 
és víz rend- és víz rend- és víz rend- víz te rü le-
 sze ré bôl  sze ré bôl sze ré bôl  tek bôl

ton na % ton na % ton na % ton na % ton na %

Ponty 3501,7 48,4 327,1 32,7 69,3 8,5 301,6 24,6 2803,7 66,8
Amúr 356,1 4,9 54,1 5,4 6,9 0,8 62,9 5,1 232,2 5,5
Bu sa 767,3 10,6 5,7 0,6 438,1 53,7 99,4 8,1 224,0 5,3
Fo gas sül lô 195,8 2,7 28,9 2,9 19,9 2,4 65,8 5,4 81,1 1,9
Kô sül lô 13,3 0,2 4,2 0,4 2,1 0,3 4,5 0,4 2,5 0,1
Har csa 155,4 2,1 32,1 3,2 8,4 1,0 56,1 4,6 58,8 1,4
Csu ka 196,6 2,7 38,0 3,8 4,8 0,6 73,5 6,0 80,2 1,9
An gol na 13,4 0,2 0,7 0,1 7,7 0,9 0,7 0,1 4,3 0,1
Ba lin 42,9 0,6 10,8 1,1 7,1 0,9 18,2 1,5 6,8 0,2
Ke cse ge 13,1 0,2 3,0 0,3 0,0 0,0 6,3 0,5 3,7 0,1
Már na 45,0 0,6 35,0 3,5 0,0 0,0 7,9 0,6 2,0 0,0
Egyéb hal fa jok 1941,8 26,8 461,5 46,1 251,7 30,8 531,4 43,3 697,2 16,6

Tel jes zsák mány 7242,2 100,0 1001,2 100,0 816,2 100,0 1228,4 100,0 4196,5 100,0

7. táb lá zat: A hor gá szat és a ke res ke del mi ha lá szat ré sze se dé se 
a Ba la ton víz rend sze ré nek hal zsák má nyá ból 2004-ben

Hal faj Hor gá szat Ha lá szat Össze sen

kg % kg % kg

Ponty 61820 89 7452 11 69272
Amur 3718 54 3168 46 6886
Bu sa 0 0 438107 100 438107
Fo gas sül lô 18025 90 1914 10 19939
Kô sül lô 2140 100 0 0 2140
Har csa 5901 70 2526 30 8427
Csu ka 4729 98 118 2 4847
An gol na 5198 67 2522 33 7720
Ba lin 5684 80 1440 20 7124
Egyéb nemeshal 103 100 0 0 103
Ne mes hal fa jok (bu sa nél kül) 107317 85 19140 15 126457
Egyéb hal fa jok össze sen 96747 14 592973 86 689720

Tel jes zsák mány 204064 25 612113 75 816177
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hal po pu lá ciók di na mi ká já ra. (Hogy mi -
lyen irány ban tör tén nek majd ezek a
vál to zá sok, és azok mennyi re lesz nek
ked ve zôek akár a hor gá szat, akár a ha lá -
szat szem pont já ból, azt ma még meg jó -
sol ni sem le het.) A ke res ke del mi ha lá -
szat a ta von gya kor la ti lag csak a busafa-
jok ál lo má nyá nak „el tá vo lí tá sát” szol -
gál ta. Az elô zô évi 177 ton ná val szem -
ben 2004-ben 438 ton na bu sát zsák má -
nyol tak a ha lá szok. Ha eh hez a mennyi -
ség hez hoz záad juk azt a mintegy 100
ton nát, amely a ta va szi ván dor lá sok so -
rán el pusz tult, va ló ban je len tôs mér té -
kû nek te kint het jük az ál lo mány apa dá -
sát. A „ve gyes fehérhal” ka te gó riá ba
tar to zó hal fa jok sze lek tá lá sa ugyanak -
kor to vább csök kent. Míg 2003-ban e
fa jok ból mintegy 298 ton nát fog tak ki a
ha lá szok, a 2004. évi ered mény mind -
össze 155 ton na volt. Ugyanak kor e fa -
jok ból a hor gá szok fo gá sa is csök kent
124 ton ná ról 97 ton ná ra. Megál la pít ha -
tó te hát, hogy a ke szeg fé lék és az ezüst -
ká rász ál lo má nyát a hal gaz dál ko dás
köz vet le nül csak igen cse kély mér ték -
ben be fo lyá sol ja. Ami egyéb ként a hor -
gá szok zsák má nyá nak össze té te lét il le -
ti, az je len tôs mér ték ben el to ló dott az
ér té ke sebb fa jok fe lé: mind a ponty ból,
mind pe dig az összes ne mes ra ga do zó -
ból nö ve ke dett a hor gász fo gás. 
A ke res ke del mi ha lá szat ra vo nat ko -

zó sta tisz ti kai ada tok át te kin té se so rán
nem le het szó nél kül át sik la ni a fo gas -
sül lô zsák má nyok ala ku lá sa fö lött.
A ba la to ni ha lá szat ha gyo má nyo san
legér té ke sebb hal fa já ból 2002-ben 12
ton na, 2003-ban 15 ton na ke rült a le gá -

li san hasz nált há lók ba, majd 2004-ben
már a Balatonról és a Kis-Balatonról
együttesen 2 ton nát sem ér te el ez a
mennyi ség. (Messzebb re ta lán most ne
nyúl junk vissza az ada tok vizs gá la tá -
ban.) A „ba la to ni fo gas” ide gen for gal -
mi szem pont ból is je len tôs ha gyo má -
nyá tól – a dol gok je len le gi ál lá sa mel -
lett – bú csút ve he tünk. Nap jaink ban,
ami kor az élelmiszerbiztonság, az élel -
me zé si cik kek ere de té nek nyo mon kö -
ve té se a tár sa da lom ré szé rôl a fi gye lem
kö zép pont já ba ke rült, a he lyi gaszt ro -
nó miai spe cia li tá sok nem szár maz hat -
nak sem kül föld rôl, sem az or szág más
vi dé kei rôl (vagy ese ten ként a he lyi orv -
ha lá szat ból).
A Du nán és köz vet len víz rend sze -

rén nôtt a tel jes hal zsák mány és a hor gá -
szok hal fo gá sa a ha lá szok ered mé nyé -

nek kis mér té kû csök ke né se mel lett
(8. táb lá zat). Az ada tok azt mu tat ják,
hogy összes sé gük ben eze ken a vi ze ken
is erô sö dött a hor gá szok ré sze se dé se a
ne mes hal fa jok fo gá sá ból, ami mintegy
90%-os volt a megelô zô év 86%-os ré -
sze se dé sé vel szem ben. A hor gá szok
ponty fo gá sa kiemel ke dôen jó volt.
Az amur és a busafajok fo gá sa összes -
sé gé ben – va ló szí nû leg a más víz rend -
sze rek hez ha son ló okok ból – csök kent.
A töb bi ne mes hal faj ból a zsák má nyok,
il let ve a hor gá szat és a ha lá szat ré sze se -
dé se a 2003. évi hez ha son lóan ala kult. 

***

Az el múlt évek ben le he tô ség volt a
Ha lá szat ha sáb jain a ha zai ha lá sza ti sta -
tisz ti ka és a ha lá sza ti ter mé kek kül ke -
res ke del mi for gal má nak együt tes elem -
zé sé re. E szo kás sal a 2004-es év vo nat -
ko zá sá ban – re mél he tô leg csak át me ne -
ti leg – sza kí ta ni kel lett. Ma gyaror szág
2004. má jus 1-jén az Eu ró pai Unió tel -
jes jo gú tag já vá vált, ami szá mos sza bá -
lyo zás egyik nap ról a má sik ra tör tént
vál to zá sá val járt. Így volt ez a sta tisz ti -
ka te rü le tén is, a ha lá sza ti ter mé kek
nem zet kö zi for gal má ra vo nat ko zó ada -
tok gyûj té sét az ar ra hi va tott szer vek
más-más mód szer sze rint vé gez ték az
év el sô négy hó nap já ban, majd az év to -
váb bi ré szé ben. Ez ké se del met oko zott
az ada tok össze sí té sé ben és az ér de kel -
tek fe lé tör té nô átadá sá ban is. A ha lá -
sza ti ter mé kek 2004. évi ex port já val és
im port já val és – ami eb bôl kö vet ke zik –
a ma gyaror szá gi hal fo gyasz tás ala ku lá -
sá val la punk kö vet ke zô szá má ban fog -
lal ko zunk.

Pin tér Ká roly      

8. táb lá zat: A hor gá szat és a ke res ke del mi ha lá szat ré sze se dé se 
a Du na fo lyó víz rend sze ré nek hal zsák má nyá ból 2004-ben

Hal faj Hor gá szat Ha lá szat Össze sen

kg % kg % kg

Ponty 316 558 97 10 581 3 327 139
Amur 52 542 97 1 570 3 54 111
Bu sa 383 7 5 354 93 5 737
Fo gas sül lô 26 467 91 2 460 9 28 927
Kô sül lô 4 034 97 133 3 4 167
Har csa 26 240 82 5 875 18 32 115
Csu ka 33 203 87 4 762 13 37 965
An gol na 436 64 246 36 682
Ba lin 9 688 90 1 134 10 10 822
Ke cse ge 1 181 39 1 852 61 3 033
Már na 14 851 42 20 146 58 34 997
Egyéb nemeshal 333 94 22 6 355
Ne mes hal fa jok össze sen 485 916 90 54 133 10 540 049
Egyéb hal fa jok össze sen 318 102 69 143 019 31 461 121

Tel jes zsák mány 804 018 80 197 153 20 1 001 170

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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M
a gyaror szág természetesvízi ha lá sza tá ban és tó gaz -
da sá gi ter me lé sé ben a ponty (Cyprinus carpio)min -
dig meg ha tá ro zó volt. Ha zai al kal maz ko dá sa és pia -

ci ke re sett sé ge szin te egyed ural ko dó vá tet te hal ter me lé sünk -
ben. A kor sze rû táp lál ko zás egyik leg fon to sabb ele me a hal -
hús, mi nô sé gé nek ja ví tá sa, va la mint fo gyasz tá sá nak nö ve lé se
ér de ké ben, fon tos feladat tá vált az or szág kü lön bö zô te rü le -
tein te nyész tett ponty faj táink fon tos tu laj don sá gai nak megis -
me ré se.
Az Országos Me zô gaz da sá gi Mi nô sí tô In té zet felada ta a

faj ta elis me ré si el já rás so rán az egyes faj ták jel lem zô ada tai -
nak megál la pí tá sa, majd köz zé té te le, ab ból a cél ból, hogy a
te nyész tô tár sa dal mat kel lô in for má ció val lás sa el.
Az ál lat te nyész tés rôl szó ló1993. évi CXIV. tör vény élet -

be lé pé sét kö ve tôen, ké rel mük alap ján, a ponty faj tá kat te -
nyész tô gaz da sá gok a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium tól elis me rést és for gal ma zá si en ge délyt kap tak.
Az Or szá gos Me zô gaz da sá gi Mi nô sí tô In té zet irá nyí tá sá -

val ké szült el a „Ponty Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex”, mely -
nek út mu ta tá sai alap ján 1996-ban in dult el az el sô ponty tel je -
sít mény vizs gá lat. 
A faj ta elis me rés re be je len tett ponty faj ták öt éven te ke rül -

nek vizs gá lat ra, mely nek so rán, a sza po rí tás tól kezd ve a
másodnyaras le ha lá szá sig kö vet jük nyo mon tel je sít mé nyü ket.
Az el sô év ben a Temperáltvízû Hal gaz da ság száz ha lom -

bat tai te le pén a faj tát rep re zen tá ló öt ik rás és nyolc te jes anya -
hal sza po rí tá sa, kel te té se, elô ne ve lé se és egy nya ras ne ve lé se
tör té nik.
Az ôszi le ha lá szás után a faj ták je löl ten, te lel te tô ta vak ba

ke rül nek. A faj ták ból hatvan da ra bot a Ka pos vá ri Egye tem
hal la bo ra tó riu má ban takarmányhasznosítási vizs gá lat nak
vet jük alá.
Másodévben az or szág há rom kü lön bö zô adott sá gú gaz -

da sá gá ba szál lít juk a ha la kat ne ve lés re.
Az ôszi le ha lá szás után a faj ták ból húsz da ra bot a Hal te -

nyész té si és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet szar va si te le pé re vá gó ér -
ték és hús mi nô ség vizs gá lat ra szál lí tunk.
A ponty faj ták két éves tel je sít mény vizs gá la tá nak  kiér té -

ke lé se után ju tot tunk a to váb biak ban rész le te sen is mer te tett
ada tok hoz.

ATTALAI TÜKRÖS PONTY

Szí ne pa la szür ke a há ti ré szen, mely fo ko za to san eny hén
sár gás szín ár nya lat ba megy át a has al jáig. A fa rok alat ti úszó
va la mint a fa rok nyél al ja na rancs sár ga szí nû. Az ol dal vo na la
sza bá lyos le fu tá sú. Egy sor ból ál ló hát pik ke lye van, mely a
fa rok nyé len ren de zett két-há rom sor ból áll. A has al ján szór -
vá nyo san for dul elô pik kely. Test for má já ra jel lem zô a ma gas
hát, ki csi fej és a rö vid fa rok nyél.

El lenôr zött ál lo mány: 150 ik rás, 150 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 96 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,64 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 52%
vá gó ér ték: 62,0%
másodnyaras át lag sú lya: 986 g
pro fil in dex: 2,3
másodnyaras meg ma ra dás: 56%
hús zsír tar tal ma: 16,6%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 893 g

Te nyész tô szer ve ze te: At ta lai Hal ter me lô és Ér té ke sí tô Kft.
7252 Attala, Ha lász ház, Tel.: 74 466-030

BALATONI SUDÁR PONTY

Test for má ja hen ge res, nyúj tott for má jú. Szí ne sár gás bar -
na a há ton, ha si ré szén világos szí nû ár nya lat tal.

El lenôr zött ál lo mány: 100 ik rás, 150 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 48 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,2 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 50%
vá gó ér ték: 60,3%
másodnyaras át lag súly: 629 g
pro fil in dex: 2,8
másodnyaras meg ma ra dás: 66%
hús zsír tar tal ma: 16,3%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 577 g

Te nyész tô szer ve ze te: Ba la to ni Ha lá sza ti Rt.
8600 Sió fok, Hor gony u. 1., Tel.: 84 310-180

BIHARUGRAI TÜKRÖS PONTY

Szí ne szür kés zöld a há ton, a has tá jék arany sár ga, amely
a fa rok alat ti úszó és a fa rokúszó al só fe le fo ko za to san vált
pi ros szín re. A két úszó pi ros szí ne jel lem zô bé lye ge a faj tá -
nak. Az ál lo mány ra jel lem zô a Beksits folt. Test for má já ra
jel lem zô a tég la lap. Tük rös ponty, hát ol da lán két ol dalt pik -
kely sor ral. A mell- és hasúszó já nak tö ve ap ró pik ke lyek kel
bo rí tott.

El lenôr zött ál lo mány: 400 ik rás, 400 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 58 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,05 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 71,9%

For gal ma zá si en ge déllyel 
ren del ke zô ponty faj ták

Dr. De me ter né Pédery Tün de
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vá gó ér ték: 65,4%
másodnyaras át lag sú lya: 833,4 g
pro filin dex: 2,3
másodnyaras meg ma ra dás: 74,8
hús zsír tar ta lom: 18,2%
másodnyaras súly gya ra po dás: 764 g

Te nyész tô szer ve ze te: Bi harug rai Hal gaz da ság Kft.
5538 Bi harug ra, Ha las út 1., Tel./Fax.: 66-498-003

BIKALI TÜKRÖS PONTY

Szí ne zöl des szür ke, ol dal vo na la mind két ol da lon sza bá -
lyos. Test for má ja ke rek, fe je ki csi. Tes tén mind két ol da lon
egy sza bá lyos pik kely sor ta lál ha tó, mely kúp-pik ke lyek kel
kiegé szít ve egé szen a fe jig tart. Mell- és hasúszójának tö ve
ap ró fe hér pik ke lyek kel bo rí tott. Ese ten ként a fa rok nyél né -
hány pik kellyel bo rí tott le het.

El lenôr zött ál lo mány: 250 ik rás, 250 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 90 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,39 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 57%
vá gó ér ték: 62,3%
másodnyaras át lag sú lya: 798 g
pro fil in dex: 2,3
másodnyaras meg ma ra dás: 75%
hús zsír tar tal ma: 16,8%
másodnyaras súly gya ra po dás: 798 g

Te nyész tô szer ve ze te: Ha lász Kft.
7346 Bi kal, Szé che nyi út 25., Tel.: 72-459-390

DINNYÉSI TÜKRÖS PONTY

Olaj zöld hát, mely fo ko za to san vi lá gos sár ga-fe hér szín ár -
nya lat ba megy át a has al jáig. A fa rok alat ti úszó va la mint a fa -
rok nyél al ja na rancs sár gás szí nû. Az ol dal vo na la sza bá lyos
le fu tá sú. Egy sor ból ál ló hát sor pik kely, fa rok nyé len ren de -
zett egy vagy két sor pik kely. A test egyéb te rü le tein pikkely -
zet nincs. Test for ma szé pen ívelt, ma gas hát, ki csi fej, rö vid
fa rok nyél.

El lenôr zött ál lo mány: 250 ik rás, 100 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 108 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,44 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 52%
vá gó ér ték: 60,2%
másodnyaras át lag sú lya: 1205 g
pro fil in dex: 2,4
másodnyaras meg ma ra dás: 82,3%
hús zsír tar tal ma: 19,65%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 888 g 

Te nyész tô szer ve ze te:  Hal ter me lôk Or szá gos 
Szö vet sé gé nek Dinnyé si Iva dék ne ve lô Tó gaz da sá ga 
1226 Bu da pest, Vöröskô u., Tel.: 375- 9702

DUNAI VADPONTY

Szí ne sö tét zöl des sár ga tó nu sú, ha sa fe lé vi lá go sabb szín -
ár nya lat tal. Test for má ja hen ge res, fe je ará nyos a test tel. Tes -
te pik ke lyes.

El lenôr zött ál lo mány: 150 ik rás, 150 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 58 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,59 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 86%
vá gó ér ték: 61,2%
másodnyaras át lag sú lya: 688 g
pro fil in dex: 3,8
másodnyaras meg ma ra dás: 71%
hús zsír tar tal ma: 18,4%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 626 g 

Te nyész tô szer ve ze te:
Sport hor gász Egye sü le tek Bács-Kis kun Me gyei 
Szö vet sé ge, 6001 Kecs ke mét, Pf.123. Tel.: 76-481-893

GELEJI NYURGA PONTY

Pik ke lyes nyur ga testformájú ponty, szí ne sár gásbar na.
Ol dal vo na la egye nes, pro fil in de xe ik rás ese tén 3,0 te je sek nél
3,2. Élet ké pes sé ge jó, élénk vér mér sék le tû. Kü lö nös is mer te -
tôje le, hogy a fa rok úszó al só ré szén, a fa rok alat ti úszó tól öt
pik kely sor na rancs sár ga. 

El lenôr zött ál lo mány: 40 ik rás, 60 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 71 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,2kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 65%
vá gó ér ték: 63,8%
másodnyaras át lag súly: 510 g
pro filin dex: 3,0
másodnyaras meg ma ra dás: 64%
hús zsír tar tal ma: 17,5%
másodnyaras súly gya ra po dás: 440g

Te nyész tô szer ve ze te: Dél- bor so di Ag rár Kft.
3444 Ge lej, Vö rös mar ty út 19., Tel.: 49-552-013

HAJDÚ P1 PIKKELYES PONTY

Szür ke alap szí nû arany sár ga tó nus sal. Hastá jék fe hé res
sár ga. Pik ke lye zett sé ge sza bá lyos.
Test for má ja ke rek, ma gas hát tal. 

El lenôr zött ál lo mány: 250 ik rás, 50 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 50 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,9 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 60%
vá gó ér ték: 59,8%
másodnyaras át lag sú lya: 947 g
pro fil in dex: 2,5
másodnyaras meg ma ra dás: 69%
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hús zsír tar tal ma: 15,8%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 909 g

Te nyész tô szer ve ze te:Bé ke Ag rár szö vet ke zet
4220 Haj dú bö ször mény, Haj dú ke rü let 6., 
Tel.: 52-371-044

HAJDÚ T 1 TÜKRÖS PONTY

Szür ke alap szí nû, arany sár ga tó nus sal, a has tá jék fe lé fe -
hé res sár ga. A há tán egy sor  pik kellyel, test for má ja ke rek,
ma gas há tú.

El lenôr zött ál lo mány: 150 ik rás, 50 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 82 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,6 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 81,6%
vá gó ér ték: 60,1%
másodnyaras át lag sú lya: 1140 g
pro fil in dex: 2,4
másodnyaras meg ma ra dás: 83%
hús zsír tar tal ma: 18,5%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 1061 g

Te nyész tô szer ve ze te:Bé ke Ag rár szö vet ke zet
4220 Haj dú bö ször mény, Haj dú ke rü let 6., 
Tel.: 52-371-044

HAJDÚSZOBOSZLÓI TÜKRÖS PONTY

Hát so ros pikkelyzetû tük rös ponty. A há ta olaj zöld szí nû,
a ha sa arany sár ga. A há ta kö ze pe sen ma gas.

El lenôr zött ál lo mány: 50 ik rás, 70 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 41,6 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,77 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 61,6%
vá gó ér ték: 62,7%
másodnyaras át lag súly: 832 g
pro fil in dex: 2,0
másodnyaras meg ma ra dás: 61,7%
hús zsír tar tal ma: 16,0%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 785 g

Te nyész tô szer ve ze te:Bocs kai Ha lá sza ti Szö vet ke zet
4200 Hajdúszoboszló, Ison zó u. 24. fszt. 1. 
Tel.: 52-359-244

HORTOBÁGYI PIKKELYES PONTY

Tel jes pik ke lye zett sé gû, az ol dal vo na la alatt és fö lött 5–6
pik kely sor ta lál ha tó, össze sen 33–39 pik kellyel. Pa la szür ke
és arany sár ga szín vál to za ta van. Test for má ja kö ze pe sen ma -
gas, szé les hát tal. 

El lenôr zött ál lo mány: 70 ik rás, 30 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 59 g,

ta kar mány ér té ke sí tés: 2,59 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 82%
vá gó ér ték: 60,5%
másodnyaras át lag súly: 947 g
pro fil in dex: 2,5
másodnyaras meg ma ra dás: 58%
hús zsír tar tal ma: 15,8%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 862 g

Te nyész tô szer ve ze te:Hor to bá gyi Hal gaz da ság Rt.
4071 Hor to bágy-Ha las tó, Tel.: 52 369 110, Fax: 52 369 134.

HORTOBÁGYI TÜKRÖS PONTY

Hátpikkelysoros tük rös ponty. Kö ze pe sen szé les há ta van
hir te len hátív eme lés sel, kö ze pes fa rok nyél lel. A há ta olaj -
zöld vagy olaj bar na szí nû, ol da la sár ga, ha sa sár gás fe hér.

El lenôr zött ál lo mány: 500 ik rás, 200 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 82,2 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,56 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 51,9%
vá gó ér ték: 61,3%
másodnyaras át lag súly: 1140 g
pro fil in dex: 2,4
másodnyaras meg ma ra dás: 83,7%
hús zsír tar tal ma: 18,5%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 1174 g 

Te nyész tô szer ve ze te:Hor to bá gyi Hal gaz da ság Rt.
4071 Hor to bágy-Ha las tó, Tel.: 52 369 110, Fax: 52 369 134

MÓRICHELYI TÜKRÖS PONTY

Szí ne sár gás bar na, kö ze pe sen magashátú test for má ja van,
pikkelyzete sza bá lyos hát so ros. Élet ké pes sé ge és súly gya ra -
po dá sa jó, pro fil in de xe: 2,5. 

El lenôr zött ál lo mány: 120 ik rás, 180 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 35 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 1,27 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 65%
vá gó ér ték: 66,2%
másodnyaras át lag súly: 1052 g
pro fil in dex: 2,2
másodnyaras meg ma ra dás: 52%
hús zsír tar tal ma: 10,63%
má sod nyaras test súly gya ra po dás: 1038 g

Te nyész tô szer ve ze te:Ba la to ni Ha lá sza ti Rt.
8600 Sió fok, Hor gony u. 1., Tel.: 84 310 7019

NAGYATÁDI TÜKRÖS PONTY 

Szí ne zöl des sár ga, kö ze pe sen magashátú test for má ja van.
Pikkelyzete sza bá lyos hát so ros. Élet ké pes sé ge és súly gya ra -
po dá sa jó, pro fil in de xe 2,4.
El lenôr zött ál lo mány: 120 ik rás, 180 te jes
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Gaz da sá gi mu ta tók: (OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 45 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 1,39 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 47%
vá gó ér ték: 66%
másodnyaras át lag súly: 1153 g
pro fil in dex: 2,3
másodnyaras meg ma ra dás: 49%
hús zsír tar tal ma: 10,58%
má sod nyaras test súly gya ra po dás: 1071 g

Te nyész tô szer ve ze te:V-95 Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Kft. 
1139 Bu da pest Vá ci út  95., Tel.:1-340-91-29

RÁCKEVEI PIKKELYES PONTY

Ha zai ne me sí té sû faj ta tisz ta ponty faj ta. Tel jes pikkelyzetû,
ol da la arany sár ga szí nû, a hát vo nal fe lé kis sé sö té te dô zöl des-
bar na át me net tel. Ol dal vo na la sza bá lyos le fu tá sú. Test for má ja
klasszi kus tô ponty for má nak meg fe le lô, há ta kö zép ma gas. 

Ha zai po pu lá ció: 50 ik rás, 100 te jes
Jel lem zô mu ta tók: (OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 54,5 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,2kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 58%
vá gó ér ték: 59,8%
másodnyaras át lag súly: 490,7g
pro fil in dex: 2,8
másodnyaras meg ma ra dás: 67,6%
hús zsír tar tal ma: 16,6%
másodnyaras súly gya ra po dás: 440g

Te nyész tô szer ve ze te:Rác ke vei Dunaági Hor gász 
Szö vet ség , 2300 Rác ke ve, Kos suth L. u. 94.

SZAJOLI TÜKRÖS PONTY

Test for má ja ívelt, fe je ki csi, fa rok nyél rö vid, has for má ja
erô tel jes. Egy sor ból ál ló hát pik ke lye van, a has al ján szór vá -
nyos pik kely elô for dul. Ol dal vo na la sza bá lyos le fu tá sú. A hát
szí ne sö tét zöld egé szen szür kés zöld vál to zat elô for dul hat.
A has al ján eny hén sár gás szín ár nya la tú. A fa rok alat ti úszó
va la mint a fa rok nyél al ja na rancs sár ga szí nû.

El lenôr zött ál lat lét szám: 150 ik rás, 50 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 64 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,07 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 64%
vá gó ér ték: 62,3%
másodnyaras át lag súly: 883 g
pro fil in dex: 2,2
másodnyaras meg ma ra dás 61%
hús zsír tar tal ma: 17,01%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 883 g

Te nyész tô szer ve ze te: FISH-COOP Kft.
5500 Gyo maend rôd, Achim u. 3/1.
Tel.: 66 386 709, 56 446 016

SZARVASI 215 TÜKRÖS HIBRID PONTY

Szí ne zöl des sár ga a ha si ré szen sár gás fe hér. Pikkelyzete:
hát so ros tük rös ponty. Ol dal vo na la sza bá lyos le fu tá sú. Test -
for má já ra jel lem zô a kö zép ma gas hát.
Élet ké pes sé ge jó, ál ta lá nos tó gaz da sá gi tech no ló gia  mel -

lett har ma dik év ben 1,3–1,6 kg test súlyt ér el.

El lenôr zött ál lo mány: 75 ik rás, 60 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 73,9 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 1,91 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 84,3%
vá gó ér ték: 66,5%
másodnyaras át lag súly: 891 g
pro fil in dex: 2,3
másodnyaras meg ma ra dás: 53,3%
hús zsír tar tal ma: 17,6%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 812 g

Te nyész tô szer ve ze te:Hal te nyész té si Ku ta tó In té zet
5541 Szar vas, Pf.:47., Tel.: 66 312  311

SZARVASI P31 PIKKELYES PONTY

Szí ne arany sár gaa a ha si ré szen sár gás fe hér. Pikkelyzete
sza bá lyos a test egész te rü le tén. Ol dal vo na la sza bá lyos le fu -
tá sú. Test for má já ra jel lem zô a kö zép ma gas hát. Élet ké pes sé -
ge jó, ál ta lá nos tó gaz da sá gi tech no ló gia mel lett har ma dik év -
ben 1400–1600 g test súlyt ér el.

El lenôr zött ál lo mány: 120 ik rás, 50 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 85 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,0 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 69%
vá gó ér ték: 59,2%
másodnyaras át lag súly: 1018 g
pro fil in dex: 2,4
másodnyaras meg ma ra dás: 71%
hús zsír tar tal ma: 17,0%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 927 g 

Te nyész tô szer ve ze te: Hal te nyész té si Ku ta tó In té zet
5541 Szar vas, Pf.:47.,  Tel.: 66 312 311

SZARVASI P34 PIKKELYES PONTY

Szí ne arany sár ga, a ha si ré szen ezüs tös fe hér. Pikkelyzete
sza bá lyos az egész test fe lü le ten. Ol dal vo na la sza bá lyos le fu -
tá sú. Test for má ja meg nyúlt, nyurgaponty jel le gû. Élet ké pes -
sé ge jó, ál ta lá nos tó gaz da sá gi ter me lé si tech no ló gia mel lett
har ma dik év ben 1300–1600 g test súly eléré sé re ké pes. 

El lenôr zött ál lo mány: 120 ik rás, 70 te jes

Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 71 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,36 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 44%
vá gó ér ték: 58,3%
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másodnyaras át lag súly: 1116 g
pro fil in dex: 2,4
másodnyaras meg ma ra dás: 76,6%
hús zsír tar tal ma: 16,8%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 1036 g 

Te nyész tô szer ve ze te:Hal te nyész té si Ku ta tó In té zet
5541 Szar vas, Pf.: 47.,Tel.: 66 312 311

SZEGEDI TÜKRÖS  PONTY

Szí ne zöl desbar na, a ha si ré szen sár ga. Tük rös ponty, há -
tán egy sor pik kellyel, több na gyobb mé re tû pik kellyel a fa -
rok nyé len. Ol dal vo na la sza bá lyos le fu tá sú. Test for má já ra
jel lem zô a ma gas hát. Élet ké pes sé ge jó, ál ta lá nos tó gaz da sá gi
ter me lé si tech no ló gia mel lett har mad év re 1,15-1,30 kg test -
súly eléré sé re ké pes.

El lenôr zött ál lo mány: 900 ik rás, 600 te jes

Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 75,6 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 1,44 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 70%
vá gó ér ték: 65%
másodnyaras át lag súly: 1118 g
pro fil in dex: 2,2
másodnyaras meg ma ra dás: 67%
hús zsír tar tal ma: 9,38%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 1061 g

Te nyész tô szer ve ze te: Szegedfish Me zô gaz da sá gi 
Ter me lô és Szol gál ta tó Kft. 6728. Sze ged, Kül te rü let 41. 
Tel.: 62 361 444,  Fax.: 62 325 209

TATAI ACÉLOS NYURGA PONTY

Tel jes pikkelyzetû, a hát vo nal men tén arany sár ga szín ár -
nya la tú, a test ol da lán arany sár gá ba haj ló, a has tá jék fe lé vi lá -
go so dó. Jó élet ké pes sé gû az ex ten zív vi szo nyo kat ki vá lóan
tû ri. Oldalvonalán sza bá lyos le fu tá sú. Hor gász vi zek te le pí té -
sé nek ki vá ló ala nya.

El lenôr zött ál lo mány: 65 ik rás, 215 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (OMMI teszt ered mé nye alap ján) 
egy nya ras át lag súly: 45 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,8kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 78%
vá gó ér ték: 61,5%
másodnyaras át lag sú lya: 810g
pro fil in dex: 2,7
másodnyaras meg ma ra dás: 31%
hús zsír tar tal ma: 10,7%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 757g

Te nyész tô szer ve ze te:Ta tai Me zô gaz da sá gi Rt.
2890 Ta ta, Tol di Mik lós u.19., Tel.: 33 380 299, 
Fax: 34 380 851

TATAI ARANYSÁRGA PIKKELYES PONTY

Az egész tes tet egyen le te sen be fe dô pikkelyzete arany -
sár ga szí nû, a hát vo nal men tén fo ko za to san arany bar na át -
me net tel, míg a hastá jék fe lé fo ko za to san vi lá go sabb át me -
net tel. Igen jó húsformájú, ma gas hát tal. Az ex ten zív vi szo -
nyo kat ki vá lóan tû ri.

El lenôr zött ál lo mány: 38 ik rás, 122 te jes

Gaz da sá gi mu ta tók: (Faj ta be je len tés alap ján)
egy nya ras át lag súly: 45 g
egy nya ras meg ma ra dás: 49%
másodnyaras át lag súly: 600 g
másodnyaras meg ma ra dás: 81%
pro fil in dex: 2,4

Te nyész tô szer ve ze te: Ta tai Me zô gaz da sá gi Rt.
2890 Ta ta, Tol di Mik lós u. 19., Tel.: 33 380 299, 
Fax: 34 380 851

TATAI HÁTPIKKELYES TÜKRÖS PONTY

Szí ne zöl des sár ga, pik ke lye kör ben, mintegy ke ret ként
öve zi. Test for má ja jó hús for má kat mu tat, kö zép ma gas.

El lenôr zött ál lo mány: 75 ik rás, 116 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 102 g, 
ta kar mány ér té ke sí tés: 1,99 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 76%
vá gó ér ték: 64,7%
másodnyaras át lag súly: 1099 g
pro fil in dex: 2,2
másodnyaras meg ma ra dás: 83%
hús zsír tar tal ma: 17,6%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 980 g

Te nyész tô szer ve ze te: Ta tai Me zô gaz da sá gi Rt.
2890 Ta ta, Tol di Mik lós u. 19., Tel.: 33 380 299, 
Fax: 34 380 851

TATAI PALASZÜRKE PIKKELYES PONTY

Szí ne az egész test fe lü le ten pa la szür ke, mely a hát vo na -
lon erô sebb, a ha si ré szen vi lá go sabb. Test for má ja kö zép ma -
gas hát íve lé sû. 

El lenôr zött ál lo mány: 96 ik rás, 118 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 138 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,2 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 53,3%
vá gó ér ték: 57,8%
másodnyaras át lag súly: 1198 g
pro fil in dex: 2,5
másodnyaras meg ma ra dás: 84,3%
hús zsír tar tal ma: 14,1%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 1105 g 
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Te nyész tô szer ve ze te:Ta tai Me zô gaz da sá gi Rt.
2890 Ta ta, Tol di Mik lós u.19., Tel.: 33 380 299, 
Fax: 34 380 851

TISZAI NYURGA PONTY

Szí ne arany sár ga, a ha si ol da lon vi lá gos sár ga. Pikkelyzete
tel jes, ol dal vo na la sza bá lyos le fu tá sú. Test for má ja meg nyúlt.
Élet ké pes sé ge jó, ál ta lá nos tó gaz da sá gi ter me lé si tech no ló gia
mel lett har mad év ben 1200-1300 g test súly eléré sé re ké pes.

El lenôr zött ál lo mány: 111 ik rás, 82 te jes
Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 64,3 g
ta kar mány ér té ke sí tés: 2,04 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 64,0%
vá gó ér ték: 62,9%
másodnyaras át lag súly: 916 g
pro fil in dex: 2,9
másodnyaras meg ma ra dás: 59,1%
hús zsír tar tal ma: 19,2% 
másodnyaras test súly gya ra po dás: 876 g

Te nyész tô szer ve ze te:Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség
1124 Bu da pest, Korompai u. 17., Tel.: 319 9790, 
Fax: 319 9792

VARÁSZLÓI TÜKRÖS PONTY

Zöl des sár ga szí nû, hát so ros pikkelyzetû, tük rös ponty.
Test for má já ra jel lem zô a kö zép ma gas hát. Élet ké pes sé ge jó,
súly gya ra po dá sa a há rom éves üzem for má nak meg fe le lô.

El lenôr zött ál lo mány: 100 ik rás, 150 te jes

Gaz da sá gi mu ta tók: (az OMMI teszt ered mé nye alap ján)
egy nya ras át lag súly: 100 g,
ta kar mány ér té ke sí tés: 3,5 kg/kg
egy nya ras meg ma ra dás: 44,9%
vá gó ér ték: 60,2% 
másodnyaras át lag súly: 1165 g
pro fil in dex: 2,4
másodnyaras meg ma ra dás: 81,9%
hús zsír tar tal ma: 16,8%
másodnyaras test súly gya ra po dás: 1074 g 

Te nyész tô szer ve ze te: Ba la to ni Ha lá sza ti Rt.
8801 Sió fok, Hor gony u. 1. Tel.: 84 310 180,  
Fax: 93 367 006

Kedves Olvasónk!

Hagyományunkat követve lapunk 2005. évi 4. (téli) szá má ban ismét meg kívánjuk jelentetni a halászatban tevékenykedô
cégek, egyéni vállalkozók, magántermelôk és szakértôk naprakész név- és cím jegyzékét.

A cégjegyzék a következô adatokat fogja tartalmazni:

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

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

Határidô: 2005. november 10.
Az adatok közléséért 5000 Ft + 25% ÁFA díjat számlázunk a megjelenést követôen, 1 db tiszteletpéldány egyidejû
megküldésé vel. A fenti határidôig többlet példányszámra vonatkozó megrendeléseket is elfogadunk.

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

A szerkesztôség

Halászati cégjegyzék – 2005

Cím- és telefonszám változás:

Tógazdaság

RANG JÁNOS HALTENYÉSZTÔ

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

Tevékenységi kör: ivadéknevelés, haltenyésztés, 
horgásztatás



N
em szük sé ges kü lö nö seb ben
hang  sú lyoz ni, hogy a hal gaz dál -
 ko dás ered mé nyes sé gét meny -

nyi re be fo lyá sol ja a víz mi nô sé ge, ame -
lyet gyak ran ve szé lyez tet het va la mi lyen
kom mu ná lis, ipa ri vagy me zô gaz da sá gi
ere de tû szennye zés. Je len tôs szennye zô
for rás le het a nö vény vé del mi te vé keny -
ség is, amely – kü lö nö sen, ha szak sze -
rût len ség gel, fi gyel met len ség gel is pá -
ro sul – akár hal pusz tu lást is okoz hat.
Ha tá sa azon ban nem fel tét le nül je lent -
ke zik ilyen lát vá nyos mó don, mert kárt
je lent az al ga fló ra vagy ép pen a hal táp -
lá lék-szer ve ze tek pusz tu lá sa, gyé rü lé -
se, össze té te lé nek vál to zá sa is. Így e két
szak te rü let ezen a pon ton szo ro san kap -
cso ló dik egy más hoz.
A felis me rés nem új ke le tû, hi szen

az 1970-es évek kö ze pén en nek kö szön -
he tôen in teg rál ták a nö vény vé del mi
szak igaz ga tás rend sze ré be a Víz élet ta ni
La bo ra tó riu mot, amely nek felada ta
azóta is szo ro san kö tô dik a nö vény vé dô
sze rek en ge dé lye zé sé hez, fel hasz ná lá -
sá hoz, azok ví zi élô vi lág ra gya ko rolt
ha tá sá nak vizs gá la tá val.
Az in té zet lét re jöt té ben az 1965-ös

nagy ba la to ni hal pusz tu lás meg ha tá ro zó
sze re pet ját szott, amely nek so rán több
mint 50 va gon hal pusz tult el és eb ben a
kló ro zott szén hid ro gén ha tó anya gú ro -
var ölô sze rek dön tôen köz re ját szot tak.
(Eze ket a ha tó anya go kat egyéb   ként Ma -
gyaror szág el sô ként til tot ta be.) A nö -
vény vé de le mért fe le lôs mi nisz té riu mi
fô osz tály ak ko ri ve ze tô je, Dr. Nagy Bá -
lint kez de mé nye zé sé re vé gül 1974-ben
jött lét re a Me zô gaz da sá gi és Élel me -
zés ügyi Mi nisz té rium Víz élet ta ni La bo -
ra tó riu ma, amely rö vid ideig Tas son,
majd 1975-tôl Száz ha lom bat tán ka pott
he lyet egy fa ház ban, a Tem peráltvizû
Hal sza po rí tó Gaz da ság te rü le tén. 1977-
ben az OMMI víz ké miai és víz bio ló giai
la bo ra tó riu ma is – amely az 1927-ben ala -
pí tott Ma gyar Ki rá lyi Szenny víz vizs gá ló
Ál lo más jog utód ja volt – eh hez az in téz -
mény hez ke rült, amely he lyi leg Nagy té -
tény ben mû kö dött.
A la bo ra tó rium ve ze té sé vel a Bu da -

pesti Ál lat kert Ak vá riu má nak ak ko ri
ve ze tô jét, Dr. Pén zes Bethent bíz ták

meg, aki nyug díj ba vo nu lá sáig, 1999
vé géig lát ta el ezt a felada tot, de idén ja -
nuá ri el huny táig ér dek lôd ve fi gyel te a
la bo ra tó rium mun ká ját és szük ség ese -
tén min dig kész volt se gí te ni.
A Víz élet ta ni La bo ra tó rium élén el -

töl tött ne gyed szá zad alatt a nö vény vé -
del mi és a ha lá sza ti szak ma elis mert
„össze kö tô je” volt. Az e té ren ki fej tett
mun kás sá ga saj nos ke vés sé is mert még
a szak ma elôtt is, pe dig legalább olyan
je len tôs volt, mint az akvarisztikai-ter-
rarisztikai te vé keny sé ge. Eb bôl kieme -
len dô a na gyobb ba la to ni hal pusz tu lá -
sok (1975, 1991, 1995) ki vizs gá lá sa,
víz to xi ko ló giai vizs gá la ti szab vá nyok
kiala kí tá sá ban va ló rész vé tel (pl. Sta ti -
kus hal teszt – 1977), nö vény vé dô sze -
rek hal ve szé lyes sé gi vé dô tá vol sá gá nak
ki dol go zá sa, va la mint a Víz élet ta ni La -
bo ra tó rium GLP ta nú sí tá sá nak el nye ré -
sé ben ki fej tett mun ká ja. Már nyug dí jas -
ként te vé ke nyen részt vett a la bo ra tó -
rium 45001 szab vány sze rin ti, né met
akk re di tá ció já nak (DAP) meg szer zé sé -
ben (1999) is. Mindemel lett ak tí van
részt vett az új la bo ra tó riu mi épü let lét -
re ho zá sá ban, ter ve zé sé ben és be ren de -
zé sé ben is, ahol a la bo ra tó rium két ré sze
egy he lyen, mél tó kö rül mé nyek kö zött
dol goz hat.

A la bo ra tó rium te vé keny sé ge to -
vább ra is a Pén zes Bethen ál tal kiala kí -
tott ke re tek kö zött zaj lik, amit az EU-
csatlakozás kö ve tel mé nyei vel (91/414
/EC di rek tí va) kell össz hang ba hoz ni,
hi szen a nö vény vé dô szer en ge dé lye zé -
se je len tô sen átala kult, ami ár nyal tabb
koc ká zat becs lést je lent, de az élô vi zet
ezután is ér he ti nem kí vá na tos ha tás. Ez
azért is ér de mel kü lö nös fi gyel met,
mert bár a nö vény vé dô sze rek fel hasz -
ná lá sa igen sok ré tû vizs gá la tok meg -
nyug ta tó ered mé nyein alap szik, de az
élô vi zek le het sé ges koc ká za ta a „jó me -
zô gaz da sá gi gya kor lat”-ot, azaz a meg -
fe le lô elôírá sok ma ra dék ta lan be tar tá -
sát fel té te le zi, ami nem fel tét le nül va ló -
sul meg min dig a va ló ság ban. 
Ezért e te kin tet ben a Víz élet ta ni La -

bo ra tó rium leg fon to sabb te vé keny sé gei
az aláb biak:

l A ko ráb ban ki dol go zott és év ti ze de -
kig ér vény ben lé vô hal ve szé lyes sé -
gi ka te gó riá kat fel vál tó, ún. TER
ala pú koc ká zat becs lés, ami nek kö -
vet kez té ben pon to sab ban ítél he tô
meg a nö vény vé dô szer ví zi élô vi -
lág ra gya ko rolt ha tá sa, a táp lá lék há -
ló zat be fo lyá so lá sá ban ját szott sze -
re pe.
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Hal gaz dál ko dás és nö vény vé de lem
Báskay Im re

A Víz élet ta ni La bo ra tó rium 1987-ben átadott épü le te



l A nö vény vé dô szer ha tó anya gok ra
vo nat ko zó mo nog rá fiák öko-
toxikológiai ré szé nek összeál lí tá -
sa, ér té ke lé se, ugyanis az EU-ban
csak az ún. I. mel lék let ben sze rep lô
ha tó anya go kat tar tal ma zó ké szít -
mé nye ket le het hasz nál ni. Egy adott
ha tó anyag fel ke rü lés hez szük sé ges
a szi go rú adat kö ve tel mé nyek sze -
rint összeál lí tott mo nog rá fia, ame -
lyet vé gül va la mennyi tag ál lam nak
el kell fo gad nia.

l Eh hez kap cso ló dóan fon tos te vé -
keny ség a víz to xi ko ló giai vizs gá la -
tok – akut és kró ni kus hal-, Daph -
nia- és al ga tesz tek, va la mint Lemna
és Chironomus teszt  – vég re haj tá -
sa nem zet kö zi szab vá nyok sze rint.

l A köz vé le ményt is gyak ran fog lal -
koz ta tó hal pusz tu lá sok or szá gos
ha tás kö rû ki vizs gá lá sa, a ha lá sza ti tör -
vény ben is rög zí tet ten, hogy a nö vény -
vé dô szer eset le ges ha tá sa megál la pít -
ha tó, il let ve ki zár ha tó le gyen. 

Ezek azért is kü lö nö sen fon to sak,
mert egy eset le ges nö vény vé dô szer
okoz ta víz szennye zés a hor gá szok né -
pes tá bo rán ke resz tül köz vet le nül is
élelmiszerbiztonsági kér dést je lent het.

A nö vény vé dô szer en ge dé lye zés 
ví zi vo nat ko zá sai

A ha tó anyag en ge dé lye zé se kö zös -
sé gi szin ten tör té nik, a mo nog rá fia
összeál lí tá sá val, ame lyet va la me lyik
tag ál lam szak ha tó sá ga ké szít el, a gyár -
tó ál tal beadott do ku men tá ciók alap ján.
Ma gyaror szá gon ezt a felada tot a Nö -
vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol -
gá lat En ge dé lye zé si Igaz ga tó sá ga lát ja
el. Az összeál lí tott mo nog rá fiát va la -
mennyi tag ál lam szak mai lag vé le mé -
nye zi és el fo ga dá sa ese tén az adott ha -
tó anyag fel ke rül az I. mel lék let re.
A for mált ter mék, a ké szít mény, en -

ge dé lye zé se nem ze ti szin tû, de csak az
en ge dé lyez he tô egy-egy tag ál lam ban,
ame lyik ha tó anya ga már el fo ga dot tá
vált. De ter mék ese té ben meg fe le lô in -
dok alap ján egye di vizs gá la tok is elôír -
ha tók, pl. a min den eset ben kö te le zô
akut hal teszt mel lett, ame lyet szi vár vá -
nyos piszt ráng gal vé gez tek el, kér he tô a
ponty-teszt is, mi vel ha zánk ban a víz be
ju tó nö vény vé dô szer sok kal na gyobb
va ló szí nû ség gel ta lál ko zik ponttyal
mint piszt ráng gal. A ké szít mé nyek en -
ge dé lye zé se itt hon szin tén a Nö vény- és

Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat ha tás -
kö ré be tar to zik, de a fo lya mat ban részt
vesz az Or szá gos Tisz ti or vo si Hi va tal,
mint egész ség ügyi, és a Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium, mint
kör nye zet vé del mi szak ha tó ság is, ál lás -
fog la lás kiala kí tá sá val. 
Min den EU tag ál lam ban az en ge dé -

lye zés jo gi alap ját a 91/414/EEC alap -
di rek tí va je len ti, mely a ma gyar jog -
rend ben a 89/2004 FVM ren de let ben ölt
tes tet. En nek ré szei a kö vet ke zôk:

l I. mel lék let: En ge dé lye zett ha tó -
anya gok lis tá ja (89/2004 FVM ren -
de let 1. sz. mel lék le te)

l II. mel lék let: Ha tó anya gok ra vo nat -
ko zó elôírá sok (89/2004 FVM ren -
de let 2. sz. mel lék le te)

l III. mel lék let: Nö vény vé dô sze rek re
vo nat ko zó elôírá sok (ren de let 3.sz.
mel lék le te)

l IV–V. mel lék let: Koc ká za ti és biz -
ton sá gi elôírá sok (ren de let 4.és 5.sz.
mel lék le te: kü lön le ges R- és S mon -
da tok)

l VI. mel lék let: Az ér té ke lés egy sé -
ges alap el vei (97/57/EC) (ren de let
6.sz. mel lék le te)

A 91/414/EEC irány elv hez szá mos
szak mai di rek tí va kap cso ló dik:  
l 97/37/EC és I.–II.melléklete: A ha -
tó anya gok és nö vény vé dô sze rek
azo no sí tó ada tai;

l 97/37/EC és I.–II.melléklete: Fi zi -
kai – ké miai tu laj don sá gok;

l 97/37/EC és I.–II.melléklete: Fel -
hasz ná lás ra vo nat ko zó ada tok

l 96/46/EEC és I.–II.melléklete: Ana -
li ti kai vizs gá la tok

l 94/79/EEC és I.–II.melléklete: To -
xi ko ló giai ás me ta bo liz mus vizs gá -
la tok

l 96/68/EEC és I.–II.melléklete: Szer -
ma rad vá nyok vizs gá la ta a ke zelt nö -
vény eke, nö vé nyi ter mé ken, élel mi -
sze rek ben és ta kar má nyok ban

l 95/36/EC és I.–II.melléklete: A
‘sze  rek’ kör nye ze ti sor sa, vi sel ke -
dé se

l 96/12/EEC és I.–II.melléklete:
Ökotoxikológiai vizs gá la tok

l 93/71/EEC: Ha tás ta ni ada tok
l 99/45 EC és I–II.melléklete: Ve szé -
lyes ké szít mé nyek osz tá lyo zá sa,
cso ma go lá sa, cím ké zé se
A vi zek szem pont já ból leg fon to sab -

bak a 96/12/EEC irány elv ben fog lal tak,
de ter mé sze te sen a nö vény vé dô szer

kör nye ze ti sor sa, vi sel ke dé se dön tôen
be fo lyá sol ja a ví zi szer ve ze tek re vo nat -
ko zó koc ká za tot.
Az ökotoxikológiai vizs gá la ti elô -

írá sok felöle lik mind a szá raz föl di,
mind a ví zi kör nye ze tet: 
l A ma da rak ra gya ko rolt ha tás: akut
orá lis to xi ci tás, rö vid tá vú ete té ses
to xi ci tás, szubkrónikus to xi ci tás és
a sza po ro dás ra gya ko rolt ha tás

l A ví zi élô lé nyek re gya ko rolt ha tás: 
ha la kon: akut to xi ci tás, kró ni kus to -
xi ci tás, biokoncentráció,  ví zi ge -
rinc te le ne ken: akut és kró ni kus to -
xi ci tás, al gák ra gya ko rolt ha tás
ma ga sabb ren dû ví zi nö vé nyek re,
üle dék la kó ge rinc te le nek re stb. va ló
ha tással.

l Az ízelt lá búak ra gya ko rolt ha tás:
Mé hek: akut to xi ci tás, fia sí tás táp -
lál ko zá si vizs gá lat. Egyéb ízelt lá -
búak: to xi ci tás.

l Föl di gi lisz ták ra gya ko rolt ha tás:
akut to xi ci tás, szubletális ha tás

l A ta laj nem cél mik roor ga niz mu sai -
ra gya ko rolt ha tás

l Egyéb nem cél-szer ve ze te ken (flóra,
fau na) vég zett ha tás vizs gá lat

l Bio ló giai szenny víz tisz tí tás ra kifej -
tett ha tás.

A ha tó anyag te kin te té ben a di rek tí va
II. mel lék let ben meg kö ve telt, szab vány
sze rin ti vizs gá la tok ra van szük ség ah hoz,
hogy az fel ke rül hes sen az I. mel lék let po -
zi tív lis tá já ra, azaz hogy vé gül is Eu ró pa-
szer te hasz nál ni le hes sen. Ezek a ví zi élô -
lé nyek te kin te té ben a kö vet ke zôk:

l Ha la kon mért akut to xi ci tás
(96h;) Mód szer: C.1.; OECD 203
Min den eset ben el kell vé gez ni, ál -
ta lá ban két hal fa jon. Leg gyak rab -
ban a szi vár vá nyos piszt ráng és a
zebradánió a kí sér le ti alany, mert
ezek igen ér zé ke nyek. A 4 na pos
vizs gá lat so rán meg ha tá ro zás ra ke -
rül az ún. LC50 ér ték, mely azt a
szá mí tott kon cent rá ciót je len ti,
amely a kí sér le ti ha lak fe lé nek a
pusz tu lá sát okoz za.

l Ha la kon mért kró ni kus to xi ci tás: 
Fo lya ma tos vagy is mé telt ki tett ség
ese tén szük sé ges el vé gez ni, il let ve
ha a ha tó anyag fe le zé si ide je víz-ü -
le dék rend szer ben több mint 2 nap.
Ezek a vizs gá la tok le het nek:
o Hal iva dé kon vég zett kró ni kus
to xi ci tás vizs gá lat (28 nap)
Mód szer: OECD 215
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o A ha lak ko rai élet sza ka szá ra vo -
nat ko zó to xi ci tás vizs gá lat (Ha a
biokoncentrációs fak tor 100-
1000 kö zöt ti; az LC50 96 < 0,1
mg/l). Mód szer: OECD 210 

o A ha lak élet cik lu sá ra vo nat ko zó
vizs gá lat (Ha az LC50 96 < 0,1
mg/l, + ha a BCF >1000 + ha az
anyag sta bil [DT90 >100 nap] a
víz ben vagy az üle dék ben) 

l Ha la kon mért biokoncentráció.
Mód szer: OECD 305 E 

l Víz ben élô ge rinc te le ne ken mért
akut to xi ci tás (48h). Mód szer:
C.2.; OECD 202
(Min den eset ben el kell vé gez ni, ál -

ta lá ban ví zi bol hán, a Daph nia magna
fa jon.)
A 2 na pos vizs gá lat so rán meg ha tá -

ro zás ra ke rül az ún. EC50i ér ték, mely
azt a ha tá sos kon cent rá ciót je len ti, amely
a kisrákok fe lé nek az immo bo li tá sát,
gya kor la ti lag a pusz tu lá sát okoz za. 
Ha a nö vény vé dô szer víz fel szí nen

is al kal maz ha tó, ak kor ezen felül egy
Daph niá val nem ro kon má sik kisrákfa-
jon, ví zi ro var fa jon, va la mint ví zi csi -
gán is el kell vé gez ni ha son ló vizs gá la -
to kat. 
l Víz ben élô ge rinc te le ne ken mért
kró ni kus to xi ci tás (21 nap). Mód -
szer: OECD 202 part II., OECD 211
Fo lya ma tos vagy is mé telt ha tás ese -

tén szük sé ges el vé gez ni, ál ta lá ban a
Daph nia magna faj jal. Azon ban, ha
sze lek ti vi tás fel té te lez he tô – vagyis ha
pl. egy ro var ölô szer ese té ben a Daph -
niá ra vo nat ko zó akut EC50i ér té ke na -
gyobb, mint 1 mg/l – ak kor egy ví zi ro -
var faj ra vo nat ko zó vizs gá lat is szük -
séges.
l Al ga nö ve ke dés re gya ko rolt ha tás

(72 h). Mód szer: C.1.; OECD 201
Min den eset ben el kell vé gez ni. Ál -

ta lá ban zöldalga faj jal, ame lyek kö zül
leg gyak rab ban a Selenastrum capricor-
nutumot hasz nál ják. Gyom ir tók ese té -
ben egy má sik, elô zô vel nem ro kon, al -
ga fa jon vég zett ha tás vizs gá lat ra is
szük ség van, amely több nyi re kékalga
(cianobaktérium). Eb ben a vizs gá lat ban
a leg fon to sabb mu ta tó szám a 3 nap alatt
meg fi gyelt, 50%-os sza po ro dás-gát lást
oko zó kon cent rá ció [ErC50; EbC50].
l Üle dék la kó élô lé nyek re gya ko rolt
kró ni kus ha tás (28 nap). Mód szer:
OECD 219 / 218
El vég zé se in do kolt, ha a ha tó anyag az

üle dék be ke rül het. Leg fon to sabb teszt -
szer ve zet az árvaszúnyog (pl. Chironomus

riparius) iszap ban élô lár vá ja. Ez a faj al -
kal mas a fen tebb em lí tett akut ví zi ro var
vizs gá la tok hoz is az  OECD 202 mód szer
fi gye lem be vé te lé vel. 
l Ma ga sabb ren dû ví zi nö vé nyek re
gya ko rolt ha tás (7 nap). Mód szer:
OECD 221
Gyom ir tók nál ez a ha tás vizs gá lat

szük sé ges. Legal kal ma sabb teszt szer -
ve zet a bé ka len cse (Lemna gibba,
Lemna minor).
A nem ze ti ha tás kör be tar to zó ké -

szít mény-en ge dé lye zés re az irány elv

III. mel lék le té be tar to zó elôírá sok a
meg ha tá ro zók, ame lyek a ví zi szer ve -
ze tek vo nat ko zá sá ban elôír ják, hogy a
ha lak ra, ví zi ge rinc te le nek re va la mint
az al gák nö ve ke dé sé re gya ko rolt akut
to xi ci tás meg ha tá ro zá sa kö te le zô, ha az
a ha tó anyag ér té kei bôl nem szá mít ha tó
ki (pl. több ha tó anya got, ada lék anya got
il let ve egyéb ha tás nö ve lôt tar tal maz),
vagy ha a ké szít mény köz vet le nül víz -
fel szín re is ki jut tat ha tó.
Szak ér tôk több fajt érin tô mik ro- és

mezokozmosz vizs gá la tok el vég zé sét is
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elôír hat ják, pl. ha ter mék lé nye ge sen
toxikusabb, mint a ha tó anyag az akut
tesz tek ta nú sá ga sze rint.
A je len le gi en ge dé lye zé si rend szer -

ben a részt ve vô szak ér tôk nek kü lö nö -
sen fon tos sze re pe van a reá lis koc ká zat
becs lé sé ben. S eh hez nem csu pán a szûk
szak te rü le tet kell át lát ni, ha nem az
adott anyag ra vo nat ko zó, szá mos más
te rü let hez tar to zó ada to kat is fi gye lem -
be kell ven ni, így a vi zek vo nat ko zá sá -
ban nem ha nya gol ha tó el a ve gyi anyag
sor sa és vi sel ke dé se a kör nye zet ben,
amely a fi zi kai-ké miai pa ra mé te rei tôl
függ. Eze ken mú lik, hogy gyor sab ban
vagy las sab ban bom lik-e le, mobilis
lesz-e, vagy kö tô dik-e pl. a ta laj ré szecs -
kék hez stb., stb. Ter mé sze te sen a je len -
tô sebb bom lás ter mé kei re vo nat ko zóan
is is mer ni kell a leg fon to sabb to xi ko ló -
giai ada to kat.
A ko ráb bi en ge dé lye zé si el já rás

adat kö ve tel mé nye lé nye ge sen szû kebb
kö rû volt. A ví zi szer ve ze tek te kin te té -
ben az akut hal-, kisrák- és al ga tesz tek
elég sé ge sek vol tak, de ezek kö zül is so -
káig csak a ha lak vol tak a meg ha tá ro -
zók, amely a há rom cso port kö zül a
legér zé ke nyebb. Így meg ha tá ro zás ra
ke rül tek az ún. hal ve szé lyes sé gi ka te gó -
riák, ame lye ket nem rég a ví zi szer ve ze -
tek re va ló ve szé lyes ség vál tott fel. E ka -
te gó riák hoz vé dô tá vol sá gok tar toz tak,
pl. a ki fe je zet ten ve szé lyes ké szít mény
ese té ben 200 m, azaz ilyen messze le he -
tett csak az adott nö vény vé dô szert fel -
hasz nál ni az élô vi zek part já tól. Kiemelt

te rü le te ken (pl. Ba la ton) il let ve dom bos
vi dé ke ken ez mó do sult. Át me ne ti leg ez a
rend szer még ma is ér vény ben van, mert
az új el já rás sze rin ti en ge dé lye zés a ko -
ráb bi ké szít mé nyek ese té ben hosszabb
idôt igény el, de fo lya ma to san zaj lik. Így
fo lya ma to san ke rül nek fel az I-es mel -
lék let re a ha tó anya gok il let ve szá mos
til tó lis tá ra ke rül.
Az uniós sza bá lyo zás szer teága zó

kö ve tel mény rend sze re alap ján el vég -
zett vizs gá la tok ad nak le he tô sé get a

koc ká zat becs lés re, mely nek alapja az
ún. TERa és TERlt ér té kek ki szá mí tá sa
a hal, al ga, Daph nia il let ve más ví zi ge -
rinc te le nek, nö vé nyek vo nat ko zá sá ban.
A TER ér ték egy vi szony szám, amely
meg mu tat ja, hogy a kí sér le ti kö rül mé -
nyek kö zött mért ha tás ho gyan arány lik
az elôírá sos hasz ná lat so rán a víz ben
fel té te lez he tôen kiala ku ló leg ked ve zôt -
le nebb kör nye ze ti kon cent rá ció hoz
(PEC). Ez utób bit – fel té te lez ve a jó me -
zô gaz da sá gi gya kor la tot – a ja va solt
fel hasz ná lá si mód, a dom bor zat, a ta laj-
és csa pa dék vi szo nyok stb. fi gye lem be -
vé te lé vel mo dell szá mí tá sok alap ján ha -
tá roz zák meg. Szám ta lan vál to za ta van:
A rö vid tá vú ha tást a TERa je len ti, míg
a hosszabbtávút a TERlt. A TERa ese té -
ben az akut 50% pusz tu lást ill. gát lást
je len tô kon cent rá ció ke rül (LC50/
EC50) a szám lá ló ba, míg a kró ni kus ha -
tás nál a nem ha tá sos kon cent rá ció
(NOEC), amely nem oko zott meg fi -
gyel he tô ha tást a la bo ra tó riu mi vizs gá -
lat ban. A ne ve zô ben lé vô PECsw ér ték
a fel szí ni víz ben fel té te le zett kon cent rá -
ciót je len ti, de szá mít ha tó ez az ér ték
felszín alatti vi zek re is.
Az ada tok ilyen fel dol go zá sa után

hoz ha tó dön tés az adott nö vény vé dô
szer fel hasz ná lá sá ra. A ví zi élô lé nyek re
vo nat ko zó ér té kek alap ján nem en ge dé -
lyez he tô az a ké szít mény, amely nek ha -
tá sa nem zár ha tó ki a ví zi élô lé nyek re,
és ha a TERa hal ra vagy Daph niá ra ki -
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sebb, mint 100, ha a TERlt hal ra vagy
Daph niá ra ki sebb, mint 10, vagy ha a
TERa al gá ra néz ve 10 alatt van.
A TER ér ték meg fe le lô koc ká zat ke -

ze lé si el já rá sok kal mó do sít ha tó, amely -
nek so rán el fo gad ha tó szint re csök kent -
he tô az élô víz ve szé lyez te tett sé ge.
Ilyen le het, pl. a becs lés fi no mí tá sa, a
puf fer zó na nö ve lé se, a vi zet vé dô er dô -
sá vok te le pí té se vagy a ki jut ta tá si mód -
szer vál toz ta tá sa.

Hal pusz tu lá sok

A ví zi élet tér sa já tos sá ga miatt
gyak ran csak a hal te te mek vagy az ago -
ni zá ló ha lak meg je le né se jel zi, hogy a
víz mi nô ség ked ve zôt le nül vál to zott
meg, több nyi re va la mi lyen em be ri ha -
tás kö vet kez mé nye ként. A ter mé szet -

ide gen mér gek, mint pl. a nö vény vé dô
sze rek, vízbekerülése csak az egyik oka
le het a hal el hul lás nak. Ed dig ez a té nye -
zô ki sebb arány ban je lent ke zett, a leg -
fôbb ok ál ta lá ban az oxi gén hiány,
amely a sok szer ves anyag bom lá sá nak
a kö vet kez mé nye ként lép fel, de eh hez
tár sul hat am mó nia mér ge zés vagy ép -
pen kén hid ro gén mér ge zés, a pH il let ve
a hid ro me teo ro ló giai té nye zôk függ vé -
nyé ben.
A Víz élet ta ni La bo ra tó rium ba a hal -

pusz tu lá sok hely szí né rôl be ho zott víz -
min ták vizs gá la ta alap ján vi szont 2004-
ben nôtt a nö vény vé dô szer gya nús ese -
tek rész ará nya, bár az esetszám a ko ráb -
bi évek alatt volt. Ezek ben az ese tek ben
szer ma ra dék ana li ti kai la bo rok be vo ná -
sá val kiegé szül tek a vizs gá la taink, de a
nö vény vé dô szer ha tá sa már nem volt

bi zo nyít ha tó. A ki mu ta tott szer ma ra dé -
kok a de tek tál ha tó sá gi ha tár kö rül vol -
tak, lé nye ge sen az EC50 ér té kek alatt.
Sok eset ben a teszt szer ve ze teink sem
je lez tek to xi kus ha tást!
A gya nú nem egy szer csak ar ra ala -

po zó dott, hogy lát tak re pü lôt a halastó
fe lett el re pül ni, így nem is volt meg fe le -
lô tám pont ar ra sem, hogy mi lyen ha tó -
anyag ke rül he tett a víz be. Szé les ha tó -
anyag-spekt rum vizs gá la ta pe dig idô és
költ ség igé nyes. A leg lé nye ge sebb té -
nye zô azon ban a ké sôi min ta vé tel. Hi -
szen ha be is ke rül egy tó ba nö vény vé dô
szer, an nak idô kell, hogy a ha tá sát ki -
fejt se, és lát ha tó vá vál ja nak a pusz tu ló
ha lak. Ez alatt a nö vény vé dô szer fel hí -
gul hat, sôt le is bo mol hat, te hát nem
iga zol ha tó a pusz tu lás ban ját szott sze -
re pe. 
A 2003-ban vizs gált hal pusz tu lá si

ese tek nek a na gyobb há nya dát az oxi -
gén hiány okoz ta, mér ge zés alig for dult
elô. Ez az arány a ko ráb bi évek re is ál ta -
lá ban jel lem zô volt. 2004-ben az arány
el to ló dott és a mér ge zés il let ve a nö -
vény vé dô szer gya nú gya ko ribb lett.
Re mél he tô leg ez a trend nem foly ta tó -
dik a kö vet ke zô évek ben, de min-
denképen fon tos, hogy a hal gaz dák kör -
nye ze tük a nö vény vé dô szer hasz ná la -
tá ra job ban oda fi gyel je nek, és idô ben
ve gye nek min tát.

Mo ni tor ing vizs gá la tok

La bo ra tó riu munk régóta vé gez el -
lenôr zô jel le gû vizs gá la to kat a ve ge tá -
ciós idô ben (Ba la ton – ’80-as évek ele -
jé tôl; Hárosi öböl – 2002 óta), ame lyek
azon ban csak a leg fon to sabb ké miai és
algológiai pa ra mé te rek re ter jed nek ki.
Az al gák össze té te lé ben be kö vet ke zô
hir te len vál to zás azon ban je lez het va la -
mi lyen nem kí vá na tos ha tást. 
2004-ben a Du nán tú lon 15 min ta vé -

te li pon ton, áp ri lis tól ok tó be rig algoló-
giai vizs gá la to kat vé gez tünk, amit szer -
ma ra dék ana li ti kai mé ré sek kel is össze -
ve tet tünk. Ez utób bi mé ré se ket a Fe jér
Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol -
gá lat Ana li ti kai La bo ra tó riu ma vé gez te.
A min ta vé te li he lyeink a kö vet ke -

zôk vol tak:
1.Balaton, Za la tor ko lat 2. Balaton,

Szig li ge ti-öböl 3. Balaton, Fûz fôi-öböl 4.
Nádor-csa tor na, Sióa gárd 5. Sió csa tor -
na, Pa lánk / Szek szárd 6. Kapos, Pin ce -
hely 7. Császárvíz, Kis fa lud 8. Vereb,
Páz mánd/Ká pol nás nyék 9. Köteles-
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pa tak, 71. sz. út. 10. Burnót-patak, Áb ra -
hám hegy 11. Örvényesi séd, Ör vé nyes 12.
Eger-patak, 71. sz. út 13. Fûzfôi séd, Ba -
la ton fûz fô 14. Tapolca-patak, 71. sz. út.
15. Vörösberényi séd, Ba la tonal má di.
Mi vel ezek rôl a min ta vé te li he lyek -

rôl nem vol tak ko ráb bi algológiai ada -
taink, így kü lö nö sebb kö vet kez te tés
egyelô re nem von ha tó le. Fi gye lem re
mél tó azon ban, hogy az ana li ti kai vizs -
gá la tok 5 nö vény vé dô szer ha tó anya got
mu tat tak ki a min ták ból. 15 eset ben
atrazint, 7–7 eset ben acetoklórt és
prometrint, míg 1–1 eset ben meko-
propot és diazinont. Ez utób bi – ro var -
ölô ill. ta laj fer tôt le ní tô – ki vé te lé vel, a
töb bi gyom ir tó sze rek ha tó anya ga
(1. és 2. táb lá zat).

A víz min ták ha tó anyag kon cent rá -
cióit az ana li ti kai ada tok kal össze vet ve
megál la pít ha tó, hogy a meg ta lált né -
hány ha tó anyag je len tô sebb ká ro sí tást
nem okoz ha tott a vizs gált vi zek al ga fló -
rá já ban, mert az ese tek több sé gé ben a
tö re dé két sem ér te el az 50%-os ha tást
oko zó kon cent rá ció nak, bár az acetok-
lór több al ka lom mal meg kö ze lí tet te azt.
Ki sebb ha tá so kat vi szont nyil ván va -
lóan okoz tak a ha tó anya gok, de az kü lö -
nö sen az acetoklór és az atrazin ese té -
ben nem al kal mi jel le gû, mert a vizs gált
víz fo lyá sok kö zül több re a töb bé-ke -
vés bé ál lan dó je len lé tük a jel lem zô, így
az al ga fló ra már al kal maz kod ha tott
hoz zá.
Ezek a mé ré sek fi gyel mez te tôek,

hogy élô vi zeink ben, ha kis mennyiség-
ben is, de meg ta lál ha tók nö vény vé dô
sze rek ha tó anya gai, a régóta hasz ná la -
tos nagy vé dô tá vol sá gok el le né re. S
ezek, ha köz vet len kárt nem is okoz nak,
ked ve zôt len ha tá suk le het, kü lö nö sen,
ha fi gyel me vesszük az in terak ciói kat
is. Ezért a jö vô ben az ilyen jel le gû mo -
ni tor ing vizs gá la tok fon tos sá ga nô, és
re mél ni le het, hogy ez a költ sé gek biz -
to sí tá sá ban is meg fog nyil vá nul ni. An -
nál is in kább, mert a hal, mint a ter mé -
szet bôl köz vet le nül a kony ha asz tal ra

ke rü lô táp lá lék, élelmiszerbiztonsági
prob lé mát okoz, kü lö nö sen a több száz -
ezer hor gász ré vén.

Zá ró gon do la tok

A 70-es évek kö ze pe óta a Dr. Pén -
zes Bethen ál tal lét re ho zott és az ál ta la
ne gyed szá za don át mû köd te tett Víz -
élet ta ni La bo ra tó rium to vább ra is azon
van, hogy az új ki hí vá sok nak meg fe le -
lôen szol gál ja mind a nö vény vé dô sze -
re ket fel hasz ná lók, mind a hal gaz dál ko -
dás ban te vé keny ke dôk ér de keit.
Ezért kér nénk víz min tát vagy leg -

alább ér te sí tést min den hal pusz tu lás ról,
hogy egy adat bá zist le hes sen lét re hoz ni
a fôbb okok ról, az érin tett te rü le tek rôl,
hal fa jok ról. 

Nö vény vé dô szer gya nús hal pusz tu -
lás ese tén vi szont cél sze rû azon nal víz -
min tát ven ni, ér te sít ve a te rü le ti leg il le -
té kes me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi
Szol gá la tot, mert a nö vény vé del mi
felügye lô köz re mû kö dé sé vel na gyobb
esély van a le het sé ges ha tó anya gok
szám ba vé te lé re, ki mu ta tá sá ra.  
Olyan víz te rü le ten, pe dig amely

vél he tôen job ban ki tett a nö vény vé dô
szer be mo só dá sá nak (dom bor zat, part -
kö ze li na gyobb nö vény kul tú rák stb.
miatt), a ve ge tá ciós idô ben vé gez he -
tünk mo ni tor ing jel le gû vizs gá la tot is.

A Víz élet ta ni La bo ra tó rium  elér he tô sé ge:
2440 Száz ha lom bat ta, 
Vö rös mar ty u. 66.

Tel.: (23) 540-540, Fax: (23) 540-550
E-mail: ntsz@vizlabor.ontsz.hu
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1. táb lá zat: A ki mu ta tott ha tó anya gok
mennyi sé ge (leg ki sebb/leg na gyobb)

atrazin 0,09 – 3,23 mg/l
acetoklór 0,32 – 1,22 mg/l
prometrin 0,12 – 0,61 mg/l
mekoprop 0,54 mg/l
diazinon 0,24 mg/l

2. táb lá zat: A ki mu ta tott ha tó anya gok akut víz to xi ko ló giai ada tai 
[szp. = szi vár vá nyos piszt ráng]

Akut EC/LC50 ér té kek: hal Daph nia al ga

Atrazin 4.5–11 mg/l szp. 6.9 mg/l 0,057 mg/l*
(*ké szít mény 
alap ján)

Acetoklór < 4 mg/l 1mg/l–10mg/l 0,0014 mg/l
Prometrin 2,5–2,9 mg/l szp. 18,9 mg/l 0,021 mg/l
Mekoprop 147–215 mg/l szp. > 200 mg/l 0,180 mg/l
Diazinon 2,6–3,2 mg/l szp. 0,00078–0,00096 mg/l 0,010 mg/l

HALÁSZATI FELSZERELÉSEK

FORGALMAZÁSA, 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS KÉSZÍTÉSE

Felvilágosítás és megrendelés:

HEGEDÛS FERENC

Telefon:
06-20 315-4312
06-96 324-650

– tükör, eresztô- és húzóhálók
– varsák (egyedi méretre is)
– dobóhálók, emelôhálók
– hálócérnák, felkötôanyagok
– ólom- és parazsinórok



60

T
öbb év ti ze des stag ná lás után csak las san in dult vál to -
zás nak a ma gyaror szá gi hal fel dol go zás, de az utób bi
évek ben már je len tôs fej lô dés ta pasz tal ha tó. A meg lé -

vô üze mek kor sze rû sí té se ket haj tot tak vég re, amit az
élelmiszerhigiéniai elôírá sok ko moly szi go ro dá sa is sür ge -
tett. A fel dol go zott hal ter mé kek nek lát vá nyos ér té ke sí té si he -
lyet kí ná ló hipermarketek el ter je dé se új hal fel dol go zók lé te -
sí té sé nek a le he tô sé gét is meg te rem tet te.
Hosszú idô után új ra épül tek hal fel dol go zó üze mek ha -

zánk ban. El ké szült Száz ha lom bat tán a TEHAG Kft., Ti sza -
 cse gén a SZARVAS-FISH Kft. új zöldmezôs hal fel dol go zó -
ja. A Hoitsy-Rieger Kft. Má lyin kán, az Unio-SeaFood Kft.
pe dig Po má zon lé te sí tett új hal füs tö lô üze met. A HUN-
GARO-Shrimp Kft. Bu daör sön új hal fel dol go zót és nagy ke -
res ke del mi rak tár bá zist, a Gálosi-Bárka Kft. Al ma mel lék-
Ko rcsány pusz tán új hal fel dol go zót he lye zett üzem be. A sor
foly ta tó dik: hi szen be fe je zés elôtt áll Szar va son az
INNOFLEX Kft új hal fel dol go zó ja.
A Ha lá szat 2000. évi 3. szá má ban in dí tott Hal fel dol go zás

ro vat ban ed dig meg je lent 12 szak cikk ben a ha zai hal fel dol -
go zás ról, a fel dol go zá si tech no ló giák ról, a hal ter mé kek rôl, a
hal fel dol go zás sal kap cso la tos kiál lí tá sok ról is be szá mol tam.
E so ro zat foly ta tá sa ként ezút tal a ha zai hal füs tö lô üze me ket
mu ta tom be.
Míg Nyu gat- Eu ró pa szá mos or szá gá ban a füstölthal szé -

les vá lasz ték ban és nagy mennyi ség ben kap ha tó a ke res ke de -
lem ben, ad dig Ma gyaror szá gon ezt a kü lön le ge sen fi nom ter -
mék cso por tot – bár so kan igen ked velt cse me gé nek tart ják –,
csak egy szûk ré teg fo gyaszt ja. Ta lán meg le pô, de ide ha za
csak 1995-ben lé te sült az el sô la zac füs tö lô. Ma már négy hal -
füs tö lô üzem dol go zik az or szág ban – egy to váb bi hal fel dol -
go zó is ren del ke zik kli ma ti zált füs tö lô be ren de zés sel –, ezek
kö zül a most be mu ta tás ra ke rü lô ket tô tel je sen új.

Az Unio Seafood Kft. hal füs tö lô üze me

Po máz észa ki szé lén, az utol só ház so rok mö göt ti ipa ri zó -
ná ban ta lál juk az Unio Seafood Kft. új hal füs tö lô üze mét.
A hosszú kás tég la lap ala kú épü let ben a hi gié nia ma gas szín -
vo na la az el sô pil la nat ban meg ra gad ja a lá to ga tót. Nagy rend
és tisz ta ság ural ko dik min den fe lé, a fa lak mennye ze tig csem -
pé zet tek, a pa do zat ke ra mit lap bur ko la tú, mos ha tó-fer tôt le -
nít he tô, a gé pek és a be ren de zé sek rozs da men tes acél ból ké -
szül tek, a he lyi sé gek egy más hoz kap cso ló dá sa kö ve ti a tech -
no ló gia sze rin ti sor ren det. Min den mun ka te rem elôírás sze rint
kli ma ti zált. A mun ka ter mek, a hû tô, va la mint fa gyasz tó  tárolók
hô mér sék le tét fo lya ma to san rög zí tik. Ha mi sí tat lan kor sze rû
üzem.

– Az Unio-Seafood Kft. újon nan lé te sí tett hal füs tö lô üze -
mé ben Ko vács Ta más cég ala pí tó-társ tu laj do nos szak mai
elôéletérôl, a hal füs tö lés hez va ló kap cso la tá ról, az üzem lé te -
sí té sé nek kö rül mé nyei rôl tá jé koz ta tott ben nün ket.

– A ven dég lá tó ipar ban dol goz tam, a HungarHotelsnél
vol tam üz let ve ze tô 25 évig. Ven dég lá tó ipa ri szak kö zép is ko -
lát vé gez tem, és fel szol gá ló ként kezd tem dol goz ni, majd a
rang lét rán fel fe lé ha lad va let tem üz let ve ze tô. 1974–1998-ig a
sza bad ság he gyi volt Vö rös Csil lag, majd Pa no rá ma Szál lo dá -
ban dol goz tam, mi köz ben ki ke rül tem 3 év re Hol lan diá ba az
En gels ház ne vû ha tal mas köz pont ba, ahol nyolc fé le ét te rem
volt, köz tük ma gyar is. Ott is mer tem meg azt a hol land hal ke -
res ke dôt, aki nek ré vén több hal fel dol go zót, hal füs tö lô üze -
met lá to gat hat tam meg. Ak kor ra ga dott meg a hal füs tö lés.
A hol lan diai évek után vissza ke rül tem a Pa no rá má ba, amely
ha ma ro san be zárt, és ne kem lép nem kel lett. A Kék Tu li pán
hal ke res ke dés nél kezd tem dol goz ni, ek kor ta lál tuk ki
Menyhárt Ká roly tu laj do nos sal, hogy az egy re na gyobb
mennyi ség ben im por tált füs tölt la za cot én is meg tud nám csi -
nál ni. Így szü le tett meg az ön ál ló hal füs tö lô lé te sí té sé nek a
ter ve. Tár sat kel lett ke res nem, mert az üzem lé te sí té sé nek
költ sé ge meg ha lad ta a sa ját erô met. Így Schepp Jó zsef fel kö -
zö sen 2000 au gusz tu sá ban ala pí tot tuk az Unio-Seafood Kft-t.
Mi vel Po má zon élek, itt ke res tem tel ket, és az ön kor mány zat -
tól si ke rült meg ven ni egy volt la ka tos üzem te rü le tét. A la ka -
tos üze mi ha gya ték ki pu co lá sa 3 hó na pig tar tott, még föld cse -
rét is kel lett vé gez nünk.
Kül föl dön több hal füs tö lôt megis mer tem, és ezt fel hasz -

nál va, sa ját el kép ze lé sem sze rint – egy élelmiszerhigiéniai
szak ér tô köz re mû kö dé sé vel – meg ter vez tük, majd ki vi te lez -
tet tem az üze met. A tech no ló giá hoz szük sé ges gé pe ket –
több sé gé ben hasz nál ta kat – Hol lan diá ból, Bel gium ból, Nor -
vé giá ból sze rez tem be. Ek kor itt hon még csak a ke re csen di
Ehrat La zac Kft. füs tölt je len tôs mennyi ség ben la za cot.
Ami kor megala pí tot tuk a cé get ab ban bíz tunk, hogy amint

kész az üzem, azon nal el kezd he tünk ter mel ni, csak hogy ak -
kor jött az Eu ró pai Unió ba va ló be lé pé sünk elô ké szü le te ként
az élel mi szerhigiéniai ren de let mó do sí tá sa. Min den újabb
szem lén újabb felada to kat ír tak elô: még ezt, még azt tes sék

Hal füs tö lô üze mek Ma gyaror szá gon
Péterfy Mik lós

Az egy sze rû kül sô hom lok zat mö gött az Unio Seafood Kft.
kor sze rû, hi gié ni kus hal füs tö lô je üze mel
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kiala kí ta ni – így az tán rö vid más fél év alatt újabb tíz mil liót
kel lett be ru ház zunk. A ha tó sá gok na gyon kor rek tek vol tak,
de ezt a kor sze rû sí tést a meg lé vô nyu ga ti üze mek ben 15–20
év alatt ér ték el. 2001-ben megad ták a mû kö dé si en ge délyt és
el kezd tünk dol goz ni, majd 2004 már ciu sá ban az EU-ba va ló
be lé pé sün ket megelô zôen meg kap tuk a (HU. 437 EGK) bé -
lyeg zôt.
Azt ter vez tük, hogy nagy ke res ke dôk nek ér té ke sí tünk, de

az ár ver seny ben rá kény sze rül tünk ar ra, hogy kis ke res ke dôk -
nek, szál lo dák nak, ét ter mek nek is köz vet le nül áru sít sunk.
A ha zai füstölthal pia con a kül föld rôl be ho zot tak kö zött meg -
ta lál ha tók az ir reá li san ala csony áru, gyen ge mi nô sé gû ter mé -
kek is. Ezek kel a lai kus vá sár lót be csap ják és el riaszt ják a to -
váb bi vá sár lás tól. Ezért mi kü lö nö sen nagy fi gyel met for dí -
tunk a ter mé kek mi nô sé gé re és az üze mi hi gié niá ra. A ter me -
lés so rán az alap anya got, a fél kész és a kész ter mé ket bi zony -
la tok kal vé gig ve zet jük beér ke zés tôl a ki szál lí tá sig, ez zel
részt ve szünk a „tó tól a tá nyé rig” rend szer ben. Az élelmiszer-
higiéniai kont roll szi go rú és rend sze res, az ál lat egész ség ügy
két he ten te el lenôr zi az üze met. 
– Az élelmiszeripari üze mek ben gyár tott ter mé kek mi nô -

sé ge, a mi nô ség rep ro du kál ha tó sá ga és a ter me lés gaz da sá -
gos sá ga nagy ban függ az al kal ma zott tech no ló giá tól, a gé pe -
sí tés szín vo na lá tól. Mi lyen tech no ló giá val dol go zik az üzem,
mi lyen a gé pe sí tett sé ge?
– Az élôhalból dol go zó hal fel dol go zók hoz ké pest kön-

nyebb a hely ze tünk, hi szen az üzem ben foly ta tott va la mennyi
ter me lé si mû ve let az élelmiszerhigiéniai elôírás sze rint a tisz -
ta öve zet be tar to zó tech no ló gia. Tisz tí tott, je gelt hal ér ke zik
az üzem be, ab ból in dít juk a gyár tást. A hab lá dá ban, jég kö zött
beér ke zô tisz tí tott, egész la za cot és más hal fa jo kat az alap -
anyag-tá ro ló hû tô ben 0-+4 °C-on tá rol juk. A tech no ló giai fo -
lya ma tot a fi lé zés sel, a pá co lás ra va ló elô ké szí tés sel kezd jük.
A pá co lást az er re kiala kí tott hû tô ben szá raz só zás sal vé gez -
zük, hal faj tól és nagy ság tól füg gôen 6–12 órán ke resz tül tart -
juk só ban, majd a le zu ha nyo zás kö vet ke zik. A hal a füs tö lô
ko csi ra he lye zés után köz vet le nül a VEMAG füs tö lô be ke rül.
Az au to ma ta füs tö lô be ren de zés prog ram ve zér lés sel dol go -
zik, így az elô re beál lí tott prog ram sze rint egy adott ter mék
min dig azo nos mó don füs tö lô dik. Ter mék tôl füg gôen me leg,
vagy hi deg füs tö lést al kal ma zunk. A hi deg füs tö lést 24 °C-on
kezd jük, majd 22 °C-on fe jez zük be. A pá ra tar ta lom a füs tö lés
alatt sza bá lyo zott. Egész la zac ol da lak hi deg füs tö lé se 6 óráig
tart. A me leg füs tö lést 90–100 °C-on kezd jük és a tér hô mér -
sék le tet ter mék tôl füg gôen több lé pés ben vál toz tat juk, mi -
köz ben a ter mék hô mér sék le tét a fo lya mat tel jes ide je alatt
mag hô mé rô vel el lenôriz zük. Az eléren dô mag hô mér sék let a
ga ran tált át fôtt sé get biz to sí tó 75 °C. A tel jes füs tö lé si fo lya -
ma tot szá mí tó gé pes rend szer re giszt rál ja. A be ren de zés, az
egyik leg kor sze rûbb mód szer rel, tölgy fa ha sá bok ból, dör zsö -
lés sel ké pez füs töt, így a füst ala cso nyabb hô mér sék le ten fej -
lô dik, mint a ha gyo má nyos, le foj tott füst kép zés ese té ben, így
egész sé ge sebb kész ter mé ket tu dunk elôál lí ta ni. A füs tö lés
be fe je zé sét kö ve tô sze le te lés hez 5 °C-ra va ló vissza hû tés
szük sé ges. A füs tö lô szek rény ben tör té nik a vissza hû tés is.
A füs tö lést után gé pi bô rö zés, majd gé pi sze le te lés és

vákuu mos cso ma go lás kö vet ke zik. A füs tölt la zac az ese tek
több sé gé ben elô hû tött ter mék ként ke rül a fo gyasz tó hoz, de
igény ese tén gyors fa gyasz tott vál to zat ban is elô tud juk
ál lítani.

– Mek ko ra az üzem ka pa ci tá sa?
– Egyide jû leg 250 kg hal füs töl he tô, így nyúj tott mû szak -

ban akár na pi 500 kg ter mé ket is ké pe sek va gyunk gyár ta ni,
de a szûk ke reszt met szet a sze le te lô gép, amely 3–4 kg-os la -
zac ból ké szült fi lék kö zép vas tag sá gú ra sze le te lé se mel lett
30–40 kg fel dol go zá sá ra ké pes órán ként. Ez zel az ér ték kel
szá mol va egy 8 órás mû szak ban 240–300 kg füs tölt la zac ál -
lít ha tó elô.
– A ke res ke de lem ben már szin te min den je len tôs élelmi -

szeráruház, hipermarket hû tô jé ben ott ta lál ha tó a leg kü lön fé -
lébb or szá gok ból ér ke zô im port, va la mint a kevésszámú ha zai
gyár tó va la me lyi ké tôl szár ma zó füs tölt la zac. Mi lyen pia cot
tu dott ed dig kiépí te ni az Unio-Seafood Kft, kik a meg ha tá ro zó
vá sár lói?
– Ko ráb bi szak mai éle tem bôl ere dôen a ven dég lá tó ipar -

ban ma is nagy az is me ret sé gem. A piac egyik ré szét a leg ní -

A la zac fi lék füs tö lés utá ni bô rö zé sét gép pel vég zik

Az egyen le tes sze let vas tag sá got a gé pi sze le te lés sel biz to sít ják



vó sabb szál lo dák és ét ter mek kép vi se lik, a má sik dön tôen
fon tos pia cunk a hipermarketek, kö zöt tük is a CORA, a
METRO, ame lyek nek ma gunk szál lí tunk, va la mint a TESCO
és az AUCHAN, aho vá a Hungaro-Shrimp Kft. köz re mû kö -
dé sé vel ér té ke sí tünk. Ma már ter mé sze tes, hogy a meg ren delt
árut hely be kell szál lí ta ni, ezért a köz vet len ki szál lí tás hoz két
ki sebb hû tô ko csit vá sá rol tunk.
– Sok szor hal la ni, hogy a hipermarketek ver se nyez te tik a

be szál lí tó kat az árak le szo rí tá sa ér de ké ben, és kijátszzák az
azo nos áru kat kí ná ló kat egy más el len. Mi lyen ta pasz ta la taik
van nak e té ren?
– Ki tû nô a kap cso la tunk a hipermarketekkel. 30 nap ra

min dig ki fi ze tik a szám láin kat. A ter mé keim nek iga zá ból
nem kell ár ver seny ben meg mé ret niük, mert egye diek. Tu do -
má sul kell ven ni, hogy van kon ku ren cia, min den ki nek meg -
van a ma ga ve vô kö re, meg kell, hogy él jünk egy más mel lett.
So kat vál to zott a hely zet, ép pen a hipermarketeknek kö szön -
he tô, hogy már az egy sze rû vá sár ló is megis me ri és le ve szi a
polc ról eze ket a nem is olyan ré gen szá má ra még is me ret len,
so sem lá tott ter mé ke ket, mint pél dául a füs tölt la zac.

– A füs tölt hal ter mé kek szé les vá lasz té kát is mer jük a nyu -
gat- eu ró pai ke res ke de lem bôl. Ma gyaror szá gon a füs tölt hal
fo gyasz tá sá nak a kul tú rá ja még nem iga zán ala kult ki. Itt hon
egy ilyen kö ze pes üzem csak egy fé le hal füs tö lé sé bôl gaz da sá -
go san ké pes megél ni? A már jól is mert füs tölt la zac mel lett
mi lyen ter mé ke ket gyár ta nak? 
– A füs tölt la zac az alap ter mék, hi de gen és me le gen füs -

tölt vál to zat ban, ezen kí vül a marinált la zac (graved la zac),
va la mint az egyéb hal fa jok fi léi, úgy, mint a vaj hal, a kard hal,
a ton hal. Egyelô re édes ví zi ha lak füs tö lé sé vel nem fog lal ko -
zunk, de a jö vô ben ezt is el kép zel he tô nek tar tom. Nagy elôny,
hogy a ven dég lá tás ból jöt tem. Lát tam ugyanis, hogy a szál lo -
dák és ét ter mek a mi nél job ban elô ké szí tett ter mé ket ve szik
szí ve sen. Mintegy 30 féle ter mé ket gyár tunk, de kü lön meg -
ren de lés re egye di ter mé ket is ké szí tünk.
– Mennyi be ke rült a be ru há zás, pá lyáz tak-e EU-s, vagy

ha zai alap nál, el nyer tek-e tá mo ga tást?
– A mintegy 300 m2 alap te rü le tû és 22 he lyi ség bôl ál ló

üzem lé te sí té se 38 mil lió Ft-ba ke rült. 2000–ben a te lek vá sár -
lás ra 8 mil liót for dí tot tunk, az épí té szet mintegy 15 mil lió fo -
rint ba, a tech no ló giai gé pek meg kö ze lí tô leg ugyan csak 15
mil lió ba ke rül tek. Nem pá lyáz tunk egyet len le he tô ség re sem,
100%-ig sa ját erô bôl lé te sí tet tük az üze met.
– Mi lyen fej lô dést ter vez nek a kö zel jö vô ben?
– Ar ra szá mí tunk, hogy a vá sár lói ke res let nô ni fog, és az

ál ta lunk gyár tott ter mék csa lá dot job ban megis me rik, meg -
sze re tik és job ban vá sá rol ják majd. Ezek nek a ter mé kek nek
az ex port já ban a nagy kül föl di döm ping miatt nem na gyon hi -
szek. Alap ve tô fi lo zó fiánk, hogy jó mi nô sé gû alap anyag ból
gyár tunk, és ki vá ló mi nô sé gû kész ter mé ket ál lí tunk elô. Ez a
ter mék vá lasz ték a vá sár lóink nál a meg bíz ha tó sá got és a min -
dig azo nos mi nô sé get kép vi sel ve a jö vô ben is biz to sít ják szá -
munk ra a ve vô kör szé le se dé sét és a tisz tes meg él he tést.

A legújabb ha zai hal füs tö lô, a Hoitsy-Rieger Kft. 
üze me

Szil vás vá rad ról in dul tunk a Bükk cso da szép ka nyar gós
er dei út ján, a mintegy 20 perc nyi au tó út után az er dô bôl ki jut -
va elénk tá rult egy tá gas me sés völgy ben Má lyin ka nagy köz -
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A hosszú kam rá jú vákumos cso ma go ló gép ben az egész fi lék
is könnye dén el he lyez he tôk

Az üze mi és sze mé lyi hi gié nia min den szük sé ges fel té te lét
biz to sí tot ták

Az Unio Seafood Kft. mintegy 30 pá colt és füs tölt ter mé kei nek
itt egy szép vá lasz té ka lát ha tó (Péterfy Mik lós fel vé te lei)



ség, amely nek el sô há zai kö zött egy szép, gon do zott tó part ján
áll a pi ros te tôs hal füs tö lô.

–Hoitsy Györggyel, a Hoitsy-Rieger Kft. egyik tu laj do no -
sá val Má lyin kán, az új piszt ráng füstöldét be jár va be szél ge -
tünk ar ról, ho gyan ke rült a halas szak má ba, ho gyan lett a Lil -
la fü re di Piszt ráng te lep ve ze tô je, mi lyen utat járt be, és vé gül
ho gyan lé te sült ez a mi ni hal füs tö lô?
– Ér di va gyok, a Du ná tól 800–1000 mé ter re lak tunk, a víz,

a hal min dig is von zott, gye rek ként azon ban nem pe cáz ni, ha -
nem ha lász ni sze ret tem. Az ér di Vö rös mar ty Mi hály Gim ná -
zium ban bio ló gia-ké mia sza kon vé gez tem, na gyon so kat bo -
ta ni zál tam, 3000 db-os cin cér gyûj te mé nyem volt, több pub li -
ká cióm je lent meg rit ka nö vé nyek, ro va rok le lô he lyé vel kap -
cso lat ban. Min den ér de kelt, de ta lán a ha lak áll tak leg kö ze -
lebb hoz zám. Amint fel vet tek az egye tem re, je lent kez tem
Száz ha lom bat tán a TEHAG-nál nyá ri, hét vé gi gya kor lat ra,
kí sér le tez ge té sek re. Hor váth Lász ló pro fesszor úr, aki ak kor a
TEHAG ku ta tá si osz tá lyát ve zet te, fel ka rolt és kel lô kép pen
„beol tott” hal lal. 
1982-ben vé gez tem a Gö döl lôi Ag rár tu do má nyi Egye te -

men, ak kor még az ál lá sok ra pá lyáz ni kel lett, az egye tem ta -
nul má nyi osz tá lyá nál volt kiír va, hogy a kü lön bö zô ál lat tar tó
te le pek re mi lyen vég zett sé gû dip lo má so kat ke res nek – per sze
halas nem volt kö zöt tük. Miu tán nem volt ta nul má nyi szer zô -
dé sem egyet len gaz da ság gal sem, de mint gya kor lott tú rá zó
is mer tem Bor sod-A baúj-Zemp lén me gye halas vi zeit, tá ro -
zóit, gaz da sá gait, így 37 hely re, ál la mi gaz da sá gok hoz, víz -
ügy höz, ter mé szet vé de lem hez, nem ze ti park hoz el men tem,
be ko pog tam ál lást ke res ve. Min den hol bíztattak, de vá laszt
egyik hely rôl sem kap tam. Utol já ra, már szin te re ményt
veszt ve ju tot tam Lil la fü red re, ott ta lál koz tam az el sô olyan
em ber rel, a Lil la fü re di Er dé szet igaz ga tó já val, akit egyál ta lán
ér de kelt, hogy mit ta nul tam, mi bôl államvizsgáztam, mi lyen
ered ménnyel vé gez tem. Ér dek lô dött, jár tam-e már a piszt -
ráng te le pen, mik a fej lesz té sé vel kap cso la tos el kép ze lé seim?
Vá la szaim után már csak azt kér dez te, hogy mi kor aka rok
mun ká ba áll ni. Így vet tem át a nyug díj ba ké szü lô te lep ve ze tô -
tôl a Lil la fü re di piszt ráng te lep irá nyí tását 23 év vel ezelôtt. 
Ak kor az igen csak le rob bant te le pen be sza kadt, felisza po -

so dott ta vak, me den cék áll tak, min den hol de ré kig ért a gaz,

éven te csak 1000–1200 kg ét ke zé si piszt rán got ter mel tek.
Szé pen, lé pés rôl lé pés re felújí tot tuk a ta va kat, új törzs ál lo -
mányt hoz tunk, és most már 19 ezer kg-ot ter me lünk éven te.
Ma az ÁPV Rt. a tu laj do nos és az Észak Er dô Rt. a te lep hasz -
no sí tó ja, amely tôl 1991 óta bé rel jük, de meg vá sár lá sá ra nincs
mód, miu tán az ál la mi tu laj do nú er dé szet ré sze. Ezért az tán
fe le sé gem mel, Rieger Ág nes sel úgy dön töt tünk, hogy a Lil la -
fü re di piszt ráng te lep tôl alig 20 km-re Má lyin kán meg ve -
szünk egy 5000 m2-es te rü le tet a raj ta lé vô kis felisza po ló dott
tó val. A tel ken át fo lyó pa ta kot táp lá ló for rás vi ze olyannyi ra
ki vá ló mi nô sé gû, hogy 1991-ben ma gyaror szá gi lá to ga tá sa
al kal má val II. Já nos Pál pápa is ivott a ví zé bôl. A ta vat és a te -
rü le tet ki tisz tí tot tuk, majd fel ve tô dött a mi ni hal fel dol go zó lé -
te sí té sé nek a gon do la ta.
Olyan hal fel dol go zót sze ret tem vol na épí te ni, amely il lik

eb be a szép he gyes-völ gyes bük ki táj ba. El jött az épí tész, és
egy egész na pot be szél get tünk, ami nek ered mé nye ként meg -
in dult a ter ve zés. Ar ra tö re ked tünk, hogy az ál ta lam megadott
tech no ló gia és az élelmiszerhigiénia szem pont já ból a leg fon -
to sab bak ke rül je nek be  az épü let be. A tech no ló giai és ki szol -
gá ló he lyi sé ge ket úgy igye kez tünk kiala kí ta ni, hogy a hal füs -
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A piszt rán gos tó part ján, táj ba il lô igé nyes épü let ben 
ala kí tot ták ki a mi ni hal füs tö lô üze met (Hoitsy György fel vé te le)

Az au to ma ta hal füs tö lô ben 3 óra alatt egy ön te tûen arany sár -
gá ra füs tö lô dik a 150–180 egész piszt ráng

A vákuumos-védôgázas cso ma go ló gép ben egyide jû leg 
3 egész piszt rán got le het cso ma gol ni



tö lô üzem alap te rü le te a le he tô leg ki sebb le gyen. Így lett a tel -
jes net tó üze mi alap te rü let 92,8 m2(!). A meg va ló sí tás hoz
igény be vet tük a SAPARD-ot megelô zô Vi dék fej lesz té si
Cél elô irány za tot, két lép csô ben, elôbb az épü let re, majd a
tech no ló giai gé pek re pá lyáz tunk.
A hal füs tö lô tel jes be ke rü lé si ér té ke 2004-es áron: épü let

18 mil lió, tech no ló giai gép és be ren de zés 6,5 mil lió Ft. A két
leg je len tô sebb té tel az egy ko csis füs tö lô be ren de zés és az
egy kam rás védôgázas cso ma go ló gép. A be ke rü lé si összeg
48,2%-át kap tuk vissza tá mo ga tás ként.
Igen ne héz volt a pá lyá zás és még ne he zebb a meg nyert

pá lyá za ti pénz hez va ló hoz zá ju tás, hi szen a pá lyá zat beadá sa
és a meg va ló su lás kö zött el telt 2 év alatt je len tô sen emel ked -
tek az árak. A pá lyá za tot 2000-ben ad tuk be, és a ki vi te le zés

2001. jú liu sá ban kez dôd he tett meg. Az el ké szült üzem jó vá -
ha gyá sa is igen csak hú zó dott, hi szen 2004. áp ri lis 30-án meg -
volt az utol só élelmiszerhigiéniai szem le, ame lyen bár min -
dent rend ben ta lál tak, de en nek el le né re szep tem ber ben újabb
szem lét tar tot tak, ami után 2004 de cem ber 16-án ad ták ki a
mû kö dé si en ge délyt és a (HU 503 EGK) bé lyeg zôt.

– A jó mi nô sé gû sa ját ter me lé sû piszt ráng még csak a si ker
egyik fe le, hi szen a vá sár ló nem élôhalat akar ven ni. Mi kor jött
a gon do lat, hogy a fel dol go zás irá nyá ba kell to vább lép ni?
2000 ta va szán jött el az a pil la nat, ami kor azt gon dol tuk,

hogy fel dol go zó nél kül nem fej lôd he tünk to vább. Ad dig ra
na gyon szé pen fel fej lesz tet tük a hal ál lo má nyun kat, a ter me -
lé sünk már igen jó volt. 
A ha zai hal fo gyasz tás két csú csot mu tat: a ka rá cso nyi

nagy döm ping és a nyá ri tu ris ta sze zon. A ta va szi és az ôszi
idô szak ér té ke sí té si hul lám völgy. En nek át hi da lá sá ra a fel -
dol go zott hal ér té ke sí té sé ben lát tuk a kiu tat. Mi vel a piszt ráng
té len is nô, alap anyag prob lé mánk nem le het. Ha ôsszel és ta -
vasszal a kész pia ci ha lun kat cso ma golt for má ban tud juk ér té -
ke sí te ni, ak kor csak nye rünk ve le, és amed dig le het, emel jük a
ter me lé sün ket.

– Az üze met vé gig jár va ta pasz tal juk, hogy a tech no ló gia
sze rin ti sor rend ben csat la ko zó he lyi sé gek va ló ban ki csik, és a
rozs da men tes acél ból ké szült gé pek és be ren de zé sek igen csak
a ta ka ré kos ság sze rint ke rül tek be szer zés re. Az élelmiszer-
higiéniai szem lék po zi tív ered mé nyei mu tat ják, hogy a ter ve -
zett ter me lés mennyi sé gé nek meg fe lel nek. Meg kér jük Hoitsy
Györ gyöt, mu tas sa be az üze met és is mer tes se az al kal ma zott
tech no ló giát.
– Kez det le ges tech no ló giá val már húsz éve füs töl tünk

piszt rán got, így vol tak ta pasz ta la taink a pá co lás és füs tö lés te -
rü le tén, de a ha gyo má nyos füs tö lés so rán szin te le he tet len
min dig azo nos mi nô sé get elér ni. A fo ko za to san szi go ro dó
élelmiszerhigiéniai elôírá sok is egy kis hal füs tö lô lé te sí té sé re
ösz tö nöz tek ben nün ket. Az új üzem ben lé vô kor sze rû prog -
ram ve zér lé sû füs tö lô-be ren de zés sel min dig azo nos füs tölt sé -
get, színt, aro mát, ízt tu dunk elér ni.
Az üze mi tech no ló gia sze rint a tó ból ki fo gott élô piszt rán -

got ká bít juk, be lez zük, a test üre get és a hal tes tet le mos suk,
majd fû sze rek kel íze sí tett pác lé ben egy éj sza kát pi hen tet ve
pá col juk. A pá co lást kö ve tôen a füs tö lô ko csi ra felakaszt juk a
hal tes te ket, és rö vid szik kasz tás után bükk fa fû rész por ral füs -
töl jük. A füs tö lést az au to ma ta füs tö lô be ren de zés 40 és 60 fo -
kon 3 óra alatt el vég zi. Egy szer re 150–180 db egész piszt rán -
got tu dunk a be ren de zés ben el he lyez ni, így mintegy 100 kg
piszt rán got tu dunk egy mû szak alatt meg füs töl ni.
A füs tölt piszt rán gunk át me net a melegfüstölt és a

hidegfüstölt ter mék kö zött. Ál lo má nya ke mé nyebb, mint a
melegfüstölt ter mék nek, vi szont a fe hér je koa gu lá ció miatt
még sem nyers a ter mék. A füs tö lô ben tör té nik a le hû tés is.
A füs tölt piszt ráng kel lô hû tés után még az nap, vagy más -

nap ke rül cso ma go lás ra. A védôgázas cso ma go lás nál al kal -
ma zott gáz ke ve rék kel (30% szén dio xid és 70% nit ro gén)
0–5 °C  kö zöt ti tá ro lá si hô mér sék le ten 30 na pos el tart ha tó sá -
got ga ran tá lunk.
Az üzem kis ka pa ci tá sú, amit jól jel le mez, hogy táv lat ban

is csak 200–300 kg na pi ter me lést ter ve zünk. Eb ben a
mennyi ség ben a füs tölt és védôgázasan cso ma golt piszt ráng
mel lett a friss tisz tí tott piszt ráng je gelt és védôgázas cso ma -
go lá sú vál to za ta is sze re pel.
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Egész tisz tí tott piszt ráng védôgázas cso ma go lás ban a cím kén
elôírt hô mér sék le ten 7 na pos sza va tos ság gal for gal maz ha tó

A Bizerba au to ma ta, di gi tá lis mér leg vo nal kó dos cím két
nyom tat



Na gyon oda fi gyel tünk, hogy a kü lön le ges mi nô sé gû füs -
tölt piszt rán gunk cso ma go lá sa rep re zen ta tív és a mi nô sé get
tük rö zô le gyen. A cso ma go lás ára nem ke vés, hi szen a több -
szín nyo má sú, sok ré te gû fó lia ta sak, a tál ca, a vé dô gáz, a cím -
ke együt te sen mintegy 70 Ft cso ma gon ként.
Egyelô re csak a sa ját ter me lé sû piszt ráng füs tö lé sét vé -

gez zük, és eb bôl az alap anyag ból új ter mé kek fej lesz té sé vel
is fog lal ko zunk, me lyek kel a kö zel jö vô ben sze ret nénk a pia -
con meg je len ni. Már ma is ké szí tünk füs tölt piszt ráng fi lét

védôgázas cso ma go lás ban. Más hal fa jok füs tö lé sét is ter vez -
zük, de el sô sor ban a kör nyé ken tör té nô ér té ke sí tés a cé lunk.
Ter veink kö zött sze re pel tisz tí tott, je gelt piszt ráng ér té ke -

sí té se is, amely hez jég gyár tó be ren de zés és hû tô szál lí tó jár mû
be szer zé se még szük sé ges.
– Mi lyen jö vô ké pe van a Hoitsy-Rieger Kft-nek, mit ter -

vez nek 3–5 éves táv lat ban?
– Bí zunk ab ban, hogy a ter me lés mennyi sé ge to vább nô -

het. Ma még csak 2 na pig üze mel a fel dol go zó he ten te, re mél -
jük, hogy 3 év múl va min den nap dol go zunk majd. Ma még én
ma gam va gyok a tu laj do nos, az üzem ve ze tô és a cso ma go lást
vég zô szak mun kás egy sze mély ben, egy mun ka társ se gí ti a
mun ká mat. Ter veink sze rint a ter me lés nö ve ke dé sé vel to váb -
bi két be gya kor lott szak em ber dol go zik majd az üzem ben.
Ar ra szá mí tunk, hogy kü lön le ges mi nô sé gû füs tölt piszt rán -
gun kat  egy re szé le sebb kör ben is me rik és sze re tik majd meg.

* * *

Nagy öröm, hogy be mu tat hat tunk két új üze met, me lyek -
nek a ter mé kei szé pek, fi no mak, jó mi nô sé gûek, cso ma go lá -
suk fi gye lem fel kel tô, és a mai túl te lí tett élel mi szer pia con a
ha son ló im port ter mé kek kel egyér tel mûen ver seny ké pe sek.
Kí ván juk mind két üzem nek, pia cai kat to vábbépít ve mi nél si -
ke re seb bek le gye nek, bát ran fej lessze nek ki újabb ter mé ke -
ket, hogy a vá sár lók mi nél na gyobb ha zai gyár tá sú ter mék kí -
ná lat ból vá laszt has sa nak ked vük re.
E cikk foly ta tá sa ként a Ha lá szat kö vet ke zô szá má ban to -

váb bi ha zai hal füs tö lô üze me ket mu ta tunk be.
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A védôgázas cso ma go lá sú füstölt pisztrángra +5 C° alat ti 
hô mér sék le ten, 30 na pos el tart ha tó sá got ga ran tál az üzem

(Péterfy Mik lós fel vé te lei)

FISH COOP KFT.
ajánlatai:

Betéti Társaságunk 2005-ben is elôsegíti a tó-
gazdaságok, természetes vizek ivadékolását.

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

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

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

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

Vállalja:

ÿ hálók (mûanyag)

ÿ kötelek (mûanyag és kender)

ÿ inslégek (mûanyag)

ÿ hálócérnák és kötözôanyagok (mûanyag)

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

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

Részletes felvilágosítás:

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

Telefon: 06-30 9-952-187 vagy 06-30 9-554-569, 06-56 446-016, Telefon/fax: 06-66 386-437



D
r. Csizmazia György (1943–
2000), „a Fe hér tó mind önö se”,
a „Sze ge di Szent Fe renc” em lé -

ké re 2002-ben Szelídvíz ország cím mel
ter mé szet fil met for gat tak ná lunk, a sze -
ge di Fe hér tón. A Contour Line Pro duk -
ciós Iro damun ka tár sai – J. Me zô Éva és
Koroknay Ká roly – 40 perc ben fog lal ták
össze egy év, azaz négy év szak egy mást
kö ve tô ma dár ta ni ese mé nyeit. Tör té né -
sei ben dús film, mely kér dé sek és gon -
do la tok meg fo gal ma zá sá ra kész tet.
Az igen lát vá nyos ter mé szet film

mél tó mó don em lé ke zik Dr. Csizmazia
György re, a je les ter mé szet ku ta tó ra, fô -
is ko lai do cens re, aki nek irány adó sze -
re pe volt Csong rád me gye ter mé sze ti
ér té kei nek fel ku ta tá sá ban és vé del mük
meg szer ve zé sé ben. Fia tal ként Beretzk
Pé ter rel, majd an nak tá vo zá sa után
egye dül és ta nít vá nyai val té len-nyá ron,
esô ben-hó ban jár ta a szi kes te rü le tet.
Or ni to ló gus ként úgy is mer te Fe hér tót,
mint a te nye rét. Év ti ze de ken át ma da -
rász tá bo ro kat, ma dár vé dô szak kö rö ket,
mú zeu mi ma ti né kat tar tott a kis diá kok -
nak, és fô is ko lai hall ga tóit rend sze re sen
hoz ta Fe hér tó ra te rep gya kor lat ra. A Ta -
nár Úr utolér he tet len (iri gyelt) volt az
ál tal, hogy a Délmagyarországban és
egyéb or szá gos he lyi la pok ban, fo lyó -
ira tok ban min den ki szá má ra él ve ze tes
cik ke ket pub li kált. Tes ti-lel ki jó ba rá -
tom volt. Nem csak azért állt kö zel hoz -
zám, mert mac kós al ka tá hoz jól il lett a
szel le mi mû velt sé ge, hu mo ra, „ma dár -
lel kû sé ge”, ha nem azért is, mert ala pos
tár gyi is me ret tel köz le ke dett a ha lá szok
kö zött. Így lett/volt a Fe hér tón min den -
ki „Gyur ká ja”, meg be csült és tisz telt
ma dár vé dô je.
Em lé két meg kell ôriz nünk, mert

mind azok szá má ra, akik Fe hér tón meg -
for dul nak, te vé keny ked nek, le gye nek
víz ügyiek, ma dár vé dôk, ha lá szok,
szük sé gük van egy pél da kép re, aki nek
jó zan ter mé szet sze re te te, az ügy mel let -
ti el hi va tott sá ga az utó dok szá má ra is
vál lal ha tó, foly tat ha tó. Tisz te le tünk ki -
fe je zé se ként – 2001. jú nius 17-én – ha -
las tó rend sze rünk te rü le tén ki lá tót épí -
tet tünk, me lyet „Fe hér tó fiá ról”, Dr.
Csizmazia György rôl ne vez tünk el, s
ez zel is az ô szel le mi sé gét sze ret nénk –

a ma gunk sa já tos mód ján – az utó kor
szá má ra megôriz ni. Em lé két a
Csizmazia Köz hasz nú Ma gánala pít -
vány is ôr zi, mely nek mun ká já ban a
sze ge di ha lá szok te vô le ge sen is részt
vesz nek.

Vadvízországtól Szelídvízországig

Bi zo nyá ra so kan lát ták és em lé kez -
nek ol va sóink kö zül Ho mo ki Nagy Ist -
ván 1952-ben ké szült hí res film jé re, a
Vadvízországra? Min den ki em lé ke zik
rá, még a mai fia ta lok is, mert nem csak
a for ga tá sa utá ni évek ben ve tí tet ték a
mo zik ban, ha nem azóta is fel-fel buk -
kan va la me lyik TV-csa tor na mû so rán.
Mi, sze ge di hal te nyész tôk úgy is szá -
mon tart juk ezt a fil met, mint gaz da sá -
gunk egyik olyan kor do ku men tu mát,
ami a há bo rú után új rain dí tott hal te -
nyész tés rôl és a raj ta kiala kult ma dár vi -
lág ról szól.
Több mint 50 év vel ezelôtt még vad -

vi zek és vad vi zes tér sé gek is bô ven
akad tak a Fe hér tón. Beépí tet len, ún.
„vad” ré szei vol tak a te rü let nek, s ha
megin dul tak a vad vi zek, le zú du ló ára -
da taik tö me ge sen pusz tí tot ták az élô vi -
lág tag jait, legin kább a röpképtelen ma -
dár fió ká kat. Az 1960-as évek tu da tos
fej lesz té sei so rán vég leg el tûn tek a

„vad” te rü le tek. Vadvízországból Sze -
líd víz ország lett! A sza bá lyo zást kö ve -
tô év ti ze dek ta pasz ta la tai alap ján jog gal
és büsz kén mond hat juk: a ha las tó épí tés
ter mé szet vé dô táj for má lás lett a sze ge -
di Fe hér tón! Sôt, ar ról is meg gyô zôd -
het tünk az el múlt év ti zed ter mé szet vé -
del mi in téz ke dé sei nyo mán, hogy nem -
csak ná lunk van ez így, ha nem or szág -
szer te (lásd a Hor to bágy, Bi harug ra,
Tö mör kény és a Du nán túl több ha las ta -
vát), vagy az EU egy se reg or szá gá ban.

A Sze ged ha tá rá ban lét re ho zott
„sza bá lyo zott” vi zes élô hely a ha la kon
kí vül szá mos élô lény cso port nak ad
élet te ret. Több sé gük, mint a vi zek al ga -
ál lo má nya, zooplanktonja, a tó iszap
élô lé nyei, csak a szak em ber nek ér de ke -
sek. A ha lá szat a lai ku sok sze mé ben – s
ez zel saj nos szá mos ter mé szet vé dô is
így van – a „rab ló gaz dál ko dás” meg je -
le ní tôi. Ha egyál ta lán em lí tik a hal gaz -
dál ko dást, ak kor is csak az ál ta luk ká -
ros nak tar tott ha tá sát eme lik ki, s ez ma
so kak sze mé ben egyet je lent a táj rom -
bo lás sal, a vé dett nö vé nyek és ál la tok
ki pusz tí tá sá val. Mi ha lá szok e kér dést
komp le xeb ben ér té kel jük és té nyek kel
tud juk bi zo nyí ta ni, hogy a hal te nyész -
tés a vi lá gon min de nütt olyan fej lesz tés
ered mé nye, ami nem ront ja, ha nem job -
bít ja a kör nye ze tet. A több év ti ze des
szink ron meg fi gye lé sek is azt bi zo nyít -
ják, hogy a hal gaz dál ko dás ked ve zôen
hat a vi zes élô he lyek el tar tó ké pes sé -
gé re. Te hát a gaz da gí tás so kol da lú, 
s eb ben hang sú lyos a ma dár vé de lem.
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Szelídvízország

Csizmazia kilátó



1984-ben a Nai ro bi ban tar tott kör nye zet -
vé del mi vi lág nap (UNEP) jel mon da ta
így szólt: Development Without Destruc -
tion, azaz fej lesz tés, ron tás nél kül!Ahal -
te nyész tés ép pen ilyen szak ma!
Az em ber azt gon dol ná, hogy a te le -

ví zió ban egy re bô vü lô ter mé szet film-
kí ná lat után még a ke vés bé kép zet tek is
el tud ják he lyez ni a nagy vi lág tér ké pén
a fe hér tói ma dár vi lá got, s a rég múlt ból
ere dez te tett kép ze tek he lyett a mai kor -
nak meg fe le lô tu dás szin ten ér tel me zik
a je len sé ge ket. Mi sem mit sem tu dunk
az olyan megál la pí tá sok kal kez de ni,
mint pél dául: „A ma da rak sok kal ré geb -
ben lak ják ezt a te rü le tet, mint az em -
ber!” Kö vet ke zés kép pen: mit ke res a
ha lász ezen az ôsi szi ke sen? Elô jo gai a
ma da rak nak van nak! Azt per sze el fe lej -
tik, hogy a hal te nyész tés elôtt a Fe hér tót
„sömmi”-nek hív ták ezen a tá jon, azaz
egy szer vol tak ma da rai, más kor nem.
Egy do log ban biz to sak le he tünk: olyan
faj gaz dag ság ban és tö meg ben, mint
ahogy ma van nak a ta va kon a ma da rak,
a múlt ban so ha sem lé tez tek. En nek
meg van nak a bi zo nyí tó ere jû kor do ku -
men tu mai.
A Fe hér tó leg szebb, leg vál to za to -

sabb lát vá nyát vi tat ha tat la nul a ma da -
rak ad ják, s az itt szem lé lô dô em ber
könnyen jut hat ar ra a kö vet kez te tés re:
Madárországban jár! A hal te nyész tô
per sze tud ja, hogy mind az a fel szí ni
pom pa, ami itt fel ra gyog, Halország ve -
le já ró ja, dí sze, ékes sé ge. Ha el fo gu lat -
la nul és kel lô kö rül te kin tés sel vizs gál -
juk a kér dést, ak kor könnyen ész re ve -
he tô, hogy a ha las ta vak nyúj tot ta élô -

hely és ma dár ál lo mány kö zött vi szony -
lag szo ros össze füg gés van. Tö mö ren
úgy fo gal maz ha tok: ahol ha lász van, ott
ví zi ma dár is van! A film mû vé szi szin -
ten bi zo nyít ja, hogy ked ve zô az élô hely
ál la po ta, van ma dár bô ven, van mit táv -
csô vel les ni, van mi ben gyö nyör köd ni.
Gyö nyör kö dünk a legújabb fe hér tói

al ko tás ma dár fo lya má nak be mu ta tá -
sán. Szép mun ka a Szelídvízország! És
igaz is. Újabb kor do ku men tá ció ar ról a
gaz dag ma dár vi lág ról, me lyet a ha las ta -
vak lé te te rem tett, és fenn tar tott mind a
mai na pig. Ta lán to vább is me he tünk a
gon do la taink kal, s ki je lent het jük: ad dig
lesz a Fe hér tón ilyen gaz dag ma dár ál lo -
mány, amed dig a hal te nyész tés fenn -
ma rad. De va jon fenn ma rad-e? Akad
olyan „ba rá tunk”, aki az zal rio gat ben -

nün ket: – „Kiûzünk ben ne te ket a Fe hér -
tó ról, meg lát já tok!” Én úgy gon do lom,
hogy a te rü let rôl esz te len ség elül döz ni
azt az em bert, aki a min den na pi „ke nye -
ret” hoz za, sok kal in kább tá mo gat ni ké -
ne ab ban, hogy a te rí tett asz tal mi nél
gaz da gabb le gyen. A hal gaz da ság sa ját
pén zü gyi esz kö zei bôl éven te 50–70
mil lió fo rin tot költ csak ar ra, hogy a
2001 ha-os ha las tó rend szer ben az itt lé -
vô és itt meg for du ló vé dett és nem vé -
dett ma da rak jól érez zék ma gu kat. Vé -
le mé nyem sze rint nem len ne túl zott
igény az, hogy az öt csil la gos „ma dár ho -
tel” fenn tar tá sá hoz a tô lünk nyu ga tabb -
ra lé vô or szá gok ban szo ká sos mó don az
ál lam is hoz zá já rul jon. A szál lo da szín -
vo na las megôr zé se, ja ví tá sa ér de ké ben
szük ség len ne az üze mel te tôk er köl csi
és anya gi tá mo ga tá sá ra.
Csizmazia Gyur ka tud ta, hogy a ter -

mé szet vé de lem ok ta tá sát 6–7 éves kor -
ban kell el kez de ni. Ak kor lesz ha zánk -
ban oko san felépí tett ter mé szet sze re tet
és ter mé szet vé de lem, ha ez így tör té nik.
Amíg ez nem így zaj lik, csak re mény -
ked he tünk ben ne, hogy a ví zi ma da rak
hal lal, hal ta kar mánnyal va ló ete té se a
kö ze li jö vô ben nem csak a hal te nyész -
tôk felada ta ma rad, mert egy szer ta lán
igaz lesz, hogy ez össz tár sa dal mi ér dek.
Az EU egyes or szá gai ban ezt már
tudják...

***

A Szelídvízország szép film. Min -
den ki nek fon tos le het, aki a ha las ta vak
kör nyé kén éli vi lá gát. Aján lom a T. ol -
va sók fi gyel mé be.

Sztanó Já nos
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Szer kesz tô sé günk ér te sí ti tisz telt
Ol va sóit, hogy dr. Pén zes Bethen
szer zô tár sunk saj ná la tos ha lá la

után is fenn kí ván juk tar ta ni az „Öt ven
éve ír tuk…” cí mû ro va tun kat. Fel kér -
tük Tasnádi Ró bert ny. ha lá sza ti szak -
mér nö köt, hogy a jö vô ben le gyen en nek
a múlt idé zô té má nak a gaz dá ja. Ô vál -
lal ta ezt, ám ké ré sé re a ro vat cí mét „50
éve ír tuk…”-ra mó do sí tot tuk. To váb bá
hoz zá já rul tunk – ha szük sé gét lát ja –,
hogy egy-két mon da tos ter je de lem ben
ér tel mez ze az idé zett vagy hi vat ko zott
anyag ré sze ket, ki fe je zet ten a je len kor -
ban élôk nek szó ló „üze net tel”.

***

Kö szö nöm a fel ké rést, és máris be -
le vá gok…
1955-ben ér te sül tünk egy „víz mér -

ge zés rôl”, ma úgy mon da nánk víz -
szennye zés rôl, mely a Sza laj ka patak
piszt ráng jait súj tot ta, pusz tí tot ta. A
„bû nös” a tricosal ne vû vegy szer volt,
me lyet a nyers be ton ba ke ver nek azért,
hogy a ce ment kö tés ide jét gyor sít sák.
Ez zel kez de tét vet te egy olyan idô szak,
ami kor az „ipa ri for ra da lom” len dü le te,
a me zô gaz da ság ke mi zá lá sa stb. év rôl
év re hal el hul lá so kat oko zott. A víz -
szennye zé sek év ti ze dei kö vet kez tek…
Má ra ta lán már tu da ti szin ten kiala kult a
kör nye zet szennye zés ti lal ma, de „bale -
se tek” még min dig elô for dul nak.  
Eb ben az év ben in dult az „Idô sze rû

teen dôk a tó gaz da ság ban” cí mû ro vat,
mely nek el sô szer zô je Oeconomo
György, a Hal gaz da sá gi Tröszt fô ag ro -
nó mu sa volt. Az évek-évtizedek so rán
töb ben át vet tük tô le a sta fé tát. Ezt ol va -
som: „Trá gya szó ró gé peink kel dr.
Woynarovich mód sze re sze rint szór juk
ki a ser tés trá gyát. Ma ga el len vét az a
tó gaz da ság, amely nem ha lad a tu do -
mánnyal és le mond az így elér he tô ho -
zam több let rôl.”

Had nagy Je nô, a Fe jér me gyei Hal -
gaz da ság egy ko ri ag ro nó mu sa nagy
rész le tes ség gel tár gyal ja a „Me lyik év -
szak ban he lyez zünk ki?” örök zöld té -
mát. Ta vasszal vagy ôsszel? – ez itt a
kér dés! A cikk ala pos, vi ta in dí tó. Ma ga
a vi ta azóta is tart, s mind annyian mond -
juk a ma gunk ál lás pont ját. Eb ben a kér -
dés ben ez így van jól!
A há bo rút, majd a gaz da sá go kat új -

jáépí tô évek kel le met len „ho za dé ka”
volt a tö mén te len vadhal. A ha las ta vak
szin te „elgyomosodtak” a sok, ér ték te -
len, a ponty táp lá lék kon ku ren se ként

meg je le nô apróhaltól. A megol dás: „A
vadhalirtás esz kö ze – a ra ga do zók te le -
pí té se!”. Rimanóczy End re nagy atá di
fô ag ro nó mus volt ta lán az el sô szak em -
ber ha zánk ban, aki a csu ka tó gaz da sá gi
te le pí té sét ja va sol ta, s bi zo nyí tó ere jû
táb lá za tok kal is iga zol ta ja vas la tát.
„Rab ló ha lat a víz be, még pe dig csu kát
is!” – mert ön ma gá ban a sül lô, har csa és
feketesügér táp lál ko zá sa nem fe di le
tel je sen az ap ró hal fa jok táp lá lék ként
va ló hasz no sí tá sát. (Még el telt 40 év,
mi re ál ta lá no san el ter jedt a csu ka ha las -
ta vi né pe sí té se. Piac kel lett hoz zá, hor -
gá sza ti tö meg sport!)

Pékh Gyu la ér de kes té mát vá lasz -
tott: „A vi sel ke dés rôl…” szól cik ke.
A tó gaz da sá gi ha lász nak ad ta ná cso kat,
ho gyan vi sel ked je nek a szá ra zon és a
ví zen. A hall ga tás ha lász erény, mert a
pon tyok nak fü lük ugyan nincs, de fej -
lett ér zék szer veik kel pon to san ész le lik
a kör nye ze tük ben tör tén te ket.

Dr. Veszp ré mi Bé la, az egy ko ri
HAKI mun ka tár sa, 1955-öt a nád dal
kap cso la tos is me re tek átadá sá nak szen -
tel te. Tó gaz da ság nád, ná das nél kül el -
kép zel he tet len. És ha ezt a nö vényt jól
ke ze lik, ha tal mas ér té ket hajt hat! Meg -
vé di a töl té se ket az elhabolástól, nyá ron
az amur ros tos ta kar má nya le het, té len
áru vá te he tô. De ha nem gon doz zák, ha
a nád ápo lás el ma rad, óriá si ká rok ke let -
kez het nek. Eb ben biz tos ra me het az
em ber: csak ki kell vár ni! 

Kluge Gyu la – a Hal gaz da sá gi
Tröszt egy ko ri ser tés ága zat irá nyí tó ja –
bölcs gon do la tok kal te lí tett cik ket írt
„Ta laj erô fenn tar tás a tó gaz da ság ban”
cím mel. A ter mé sze tes táp lá lék meny -
nyi sé ge mi ni mum té nye zô je a ha gyo -
má nyos hal te nyész tés nek. A táp anya -
gok rend sze res pót lá sa fenn tart ja a pa -
rány szer ve ze tek tö me geit, s a ponty
amúgy is rö vid te nyész ide je a pót lás sal
job ban ki hasz nál ha tó. Is te nem! Mek ko -
rát vál to zott a nö vény evô ha lak be te le -
pí té sé vel. Kluge még hossza san rész le -
te zi, mi min dent kell meg ten ni a vízi -
növényzet, fô ként a hí nár fé lék ál lo má -
nyi tö me gé nek sza bá lyo zá sa vé gett, ne -
hogy ezek él jék fel a táp anya go kat, ma
meg az amur könnye dén elin té zi ezt a

gon dun kat – azután éhe zik, és rá kap a
ponty ta kar má nyá ra. Et tôl meg el pusz -
tul... (Etessük zöld del, mert nem kell el -
pusz tul nia?)
A má so dik vi lág há bo rú elôtt Né -

metor szág ba je len tôs mennyi sé gû ponty -
 iva dé kot és két nya rast ex por tál tunk.
A há bo rú alatt leállt ez a ke res ke del mi
fo lya mat, ám1955 áp ri li sá ban az Ohati
Ál la mi Gaz da ság ha las ta vai ról és az
Alsósomogy megyei Hal gaz da ság ból
egyaránt 50–50 q ne mes, túl nyo mó részt
tük rös ponty iva dé kot szál lí tot tak. A hír
sze rint a ponty iva dék test tö me ge 10–20
dkg volt. A szál lí tást iga zo ló vissza jel -
zé sek di csé ret hal mazt hoz tak a szál lí -
tók nak, mert annyi ra jól si ke rült a le bo -
nyo lí tá sa.

Dr. Woynarovich Elek „Kor sze rû ta -
laj ja ví tás a halasforgó” cím mel a gyen ge
üze mi adott sá gú gaz da sá gok nak kí nál
megol dást. Elég csak a fi gyel met ide te -
rel ni, hát ha va la ki nek ez mód szer je len ti
majd a ba jai ból va ló ki lá ba lást…

Pékh Gyu la „A ha lár és a ta kar -
mány ár…” cím mel kö zölt cik ké ben az -
zal fog lal ko zik, hogy mennyi re ki fi ze -
tô dô a ta kar má nyo zás, azaz a hal ter me -
lés jö ve del me zô sé gét ho gyan mó do sít -
ja. „Tud juk, hogy 100 kg tel jes ér té kû
(sze mes ku ko ri ca, ár pa, rozs stb.) ta kar -
mány után  á t l a g o s a n  22 kg hal húst
nyer he tünk. A 100 kg ta kar mány ára te -
hát nem csak, hogy nem le het több a 22
kg hal árá nál, de an nál 20–40 Ft-tal ke -
ve sebb nek kell len nie, miu tán azt egyéb
költ sé gek is ter he lik (fu var költ ség,
szál lí tá si és be ru há zá si mun ka dí jak, tá -
ro lás stb.).” (Az 1950-es évek má so dik
fe lé ben a ta kar má nyo zás sok faj ta ár -
nya la ti meg fo gal ma zást ka pott. Az idé -
zett so rok is egy ilyen ér tel me zé si ada -
lé kot je len tet tek eh hez a gaz dag té má -
hoz.)
Még va la mit a ra ga do zó ha lak te -

nyész té sé rôl. Az 1950-es évek pezs gést
hoz tak eb ben a té má ban. Az al sóör si
süllôkeltetôben már évek óta kor sze rû,
nagy üze mi mód sze rek kel dol goz tak,
má sutt, pl. Antalffy An talBics kén áll vá -
nyos har csa fész kek kel kí sér le te zett,
Szalay Mi hály pe dig 1955-ben az ak kor
még Kí sér le ti Ha las ta vak nak ne ve zett
szar va si hal gaz da ság ban a har csa fész -
ke ket sá tor ala kú ra épít tet te. Még pe dig
jó ko ra mé ret tel. Mindegyik be vált a
gya kor lat ban, és a mes ter sé ges sza po rí -
tás el ter je dé séig fenn is ma rad tak ezek a
fé szek for mák.          

Tasnádi Ró bert
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A Dél-Ma gyaror szág tu dó sít ar ról,
hogy „Is mét vész hely zet le het a Ti szán”
(a fo lyó víz gyûj tô jén öt év vel ezelôt ti az
ál la pot). A szí nes fém fel tá rás nem állt le
Ro má niá ban, ugyanúgy bá nyásszák az
ara nyat, mint öt év vel ezelôtt – a cián ka -
taszt ró fa ide jén –, a gá tak azóta sem mi -
vel sem let tek erô seb bek. Ha hir te len ol -
vad ni kezd, hat mil lió köb mé ter víz vár -
ha tó. A Nagy bá nya mel let ti „Aurul”
ausztál-román ve gyes vál la lat szí nes -
fém-bá nyá já ból 2000. ja nuár 30-án gát -
sza ka dás miatt erô sen mér ge zô cia ni dot
és ne héz fé me ket tar tal ma zó anyag ke -
rült a Sza mos ba, on nan pe dig a Ti szá ba.
En nek ha tá sá ra több mint ezer ton na hal
pusz tult el és ki szá mít ha tat lan kár ke let -
ke zett a ví zi élô lé nye ket érin tôen. Ak -
kor je len tôs tár sa dal mi össze fo gás volt,
kor mány biz tost ne vez tek ki, majd
megala kult a Ti sza-Sza mos Kht a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va ta lon be lül. Gönczy
Já nos kor mány biz tos ve ze té sé vel ha -
tal mas erôk kel megin dul tak a fel mé ré -
sek, öko ló gu sok, bio ló gu sok, hid ro bio -
ló gu sok kezd ték a ku ta tást, hogy meg -
ál la pít has sák a víz szennye zés, az élô lé -
nyek pusz tu lá sá nak az okát. A ki vé dés
mód ját és a hely reál lí tás le he tô sé geit.
Ól mot, hi ganyt és kad miu mot ha tár ér -
ték fe let ti mennyi ség ben ta lál tak a víz -
ben, il let ve az élô szer ve ze tek ben, em -
lé ke zett vissza Makrai Lász ló, a sze ge di
köz gyû lés kör nye zet vé del mi bi zott sá -
gá nak el nö ke. Szo mo rú tör té net ez, de
még ag gasz tóbb, hogy Gönczy Já nos
kor mány biz tos sá ga ide jén, a Ti sza–
Sza mos Kht. meg szû né séig el ké szült
ter je del mes ku ta tá si anyag pin cék ben
pe né sze dik. A Ma gyar Ál lam még 2004
áp ri li sá ban pert in dí tott a Fô vá ro si Bí -
ró sá gon a ve gyes vál la lat el len, 30 mil -
liárd fo rin tot kö ve tel ve, de a mai na pig
nem dön töt tek az ügy ben. A ve gyes vál -
la lat ugyanis ügyes hú zás sal a ro mán
jog al kal ma zá sát kér te, amit ugyan a
ma gya rok el le nez tek, amely nek alap ján
fel men tet ték már a cia nid-ká ro kért fe le -
lô sö ket. A kár ügy ben a ro mán bí ró sá gon
a ro mán szak ér tôk vé le mé nyét még ma
is vár ják, amit a ma gyar ál lás fog la lás sal
kel le ne össze vet ni. So kat bí rál ják a ma -
gyar Kor mányt, hogy nem kel lô ha tá ro -
zott ság gal lép fel az ügy ben. Makrai
Lász ló sze rint pe dig a Ti sza víz gyûj tô -
jén je len leg is legalább 6 mil lió köb mé -
ter víz megin du lá sa le het sé ges, te hát az
öt év vel ezelôt ti ve szély fe nye get.
Kár, hogy gyor san hal vá nyul nak az

em lé kek, és csak nem kialudt a ko ráb bi

Ti sza láz, töb bek kö zött a Ti sza ku ta tó
sem jött lét re. A hal- és ma dár ál lo mány
lát szat ra hely reállt, de ezt ma szin te sen -
ki sem mé ri, hogy mi lyen mér ték ben.
A szak em be rek sze rint egy vész fel tá ró
rend szer felál lí tá sa len ne sür gôs, hogy
egy újabb ter mé sze ti ka taszt ró fa el ke -
rül he tô le gyen. Bár ez ön ma gá ban nem
ele gen dô.

*

„Hon nan bûz lik a hal?”, te szi fel a
kér dést a Ma gyar Hír lap cik ké nek cí -
me. „Nem is me ri el a jog elôd jé nek fe le -
lôs sé gét az öt év vel ezelôt ti cián ka taszt -
ró fá ban a jog utód auszt rál-ro mán cég, s
kép vi se lôi sze rint a fo lyó élô vi lá gát ért
sú lyos ká ro kat vol ta kép pen a ma gyar
fél hoz zá nem ér té se, az el len szer
túlada go lá sa okoz ta” (MTI). A lé leg -
zet elál lí tó ha zug sá got Ba logh Lász ló
or szág gyû lé si kép vi se lô hoz ta, aki a
Nem ze ti Fó rum par la men ti cso port já -
val járt Nagy bá nyán az Aurul cég jog -
utód já nál, a Transgoldnál. Sze rin tük a
Sza mos ban egyet len hal sem pusz tult el
öt éve, azaz ak kor on nan nem jö he tett a
cián, vagyis a ma gya rok ma guk mér -
gez ték meg az élô Ti szát. Ha nem volt
szennye zett ség, ak kor a ma gya rok
miért hasz nál tak el len szert? Ez ugye bár
kép te len ség, ez egy érin tett cég ál lí tá sa,
ami után sem mi fé le fe le lôs sé gük nem
me rül het fel, sôt ott foly tat hat ják te vé -
keny sé gü ket, ahol ab ba sem hagy ták.
Kér dés, hogy a nem zet kö zi egyez mé -
nyek ennyit ér nek? Te hát nincs kö vet -
kez mé nye a nem zet kö zi nor mák nak? A
ma gyar kor mány ves se lat ba az összes
le he tô sé get, hogy se a Ti szát, se a töb bi
Ma gyaror szág ra ér ke zô fo lyót ne
szennyez zék szom szé daink.

*

Ma gyar Hír lap cik ke sze rint „Al ler -
giát oko zott a nagy áru há zak ban vá sá -
rolt ten ge ri hal”. Több em bert is kór ház -
ba szál lí tot tak al ler giás tü ne tek kel a hét
vé gén, akik a be ho zott észa ki-ten ge ri
hal ból fo gyasz tot tak. A be te ge ket az

Er zsé bet Kór ház to xi ko ló giai osz tá lyán
ke zel ték. Kocker Gá bor fô or vos el -
mond ta: Ma gyaror szá gon elô ször vált
is mert té ilyen tí pu sú mér ge zés. Az oka
az le het, hogy a ma gya rok rit kán fo -
gyasz ta nak ten ge ri ha lat. A nagytestû
ten ge ri ha lak – ton hal, kard hal, cá pa –
tar tó sí tá sa köz ben elô for dul hat, hogy
hisz ta min sza ba dul fel, ez okoz za a
„scromboid tí pu sú meg be te ge dé se ket”.
Ez saj nos kül sô jel bôl nem ál la pít ha tó
meg a hal nál. A tü ne tek a fo gyasz tás
után 15–20 perc cel bôr kiüté sek for má -
já ban je lent kez nek. Gyógy szer rel az or -
vos tud ja azt ke zel ni. A hal fo gyasz tás
amúgy sem ve szély te len. A szusiként
el ké szí tett dur ro gó hal nak min den év -
ben van nak ál do za tai Ja pán ban és az
USA-ban. A hal pe te fész ké ben és epé -
jé ben ugyanis olyan, az ideg rend szer re
ha tó mé reg van, amely ha lá los is le het,
ha rá fo lyik a hús ra.

*

A Kis al föld ír ja: ”A te le lô ha lak
miatt lé ke lik a Fer tô je gét”. Tar tós tél:
szin te bi zo nyos, hogy az ol va dás ra még
he te kig kell vár ni. A régóta nem ta pasz -
talt hosszú tél és a hi deg na pok a Fer tôn
húsz cm vas tag ra hiz lal ták a jég pán célt.
Az elô re jel zés sze rint a fa gyok még to -
váb bi két hé tig el el tart hat nak. Eb ben az
eset ben a Sop ron kör nyé ki ta vak je ge
már cius vé géig meg ma rad hat. Czirják
Vik tor hor gász mond ja: öt év óta ilyen
hosszan el hú zó dó tél még nem volt.
Ezért is vált szük sé ges sé, hogy vissza -
té rô, szisz te ma ti kus mo to ros lék-
fûrészelést vé gez zünk. A ki sebb csa tor -
nák és ta vak vas tag iszaprétege miatt is
nagy fi gyel met kí ván a lé ke lés, a le ve gô
és a fény biz to sí tá sa. Pan non hal mi Mik -
lós, az Észak- du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály -
ve ze tô je sze rint a Fer tôn már a 20 cm-es
jég vas tag ság és a ha va zás ak tív mun kát
kí ván az ér de kel tek tôl, sze mé lyek tôl,
szer vek tôl, mert ol va dás ra még he te kig
kell vár ni. Pellinger At ti la, a Fertô-
Hanság Nem ze ti Park zoo ló gu sa sze rint
a zárt jég ta ka rón, vad disz nó, ró ka, sôt
hód vo nu lás nyo mo kat ta lál tak. A ma -
dár vo nu lás ra azon ban még vár ni kell.

*

„Mit ér a tu do mány pa pí ron?”, te szi
fel a kér dést a Bé kés Me gyei Hír lap.
Egyide jû leg ke re si a vá laszt is. A gaz -
dál ko dók nak és a ku ta tók nak együtt
kell mû köd niük. A cél, hogy a ku ta tá si
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ered mé nyek ne csak pub li ká ciók ban je -
len je nek meg, ha nem a gaz dál ko dók
min den nap jai ban is. A gaz dál ko dók nak
hin niük kell ab ban, hogy a ku ta tás és
fej lesz tés ered mé nyes sé ge az ô ver -
seny  ké pes sé gü ket is nö ve li, a ku ta tók -
nak pe dig el kell jut niuk ar ra a meg gyô -
zô dés re, hogy mun ká juk kal nem csak
hír ne vet sze rez het nek, ha nem hoz zá já -
rul hat nak egy-egy ága zat, il let ve szek -
tor ered mé nyes sé gé nek nö ve lé sé hez is,
mond ja dr. Vá ra di Lász ló, a szar va si
Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet
igaz ga tó ja.
A kö zel múlt ban a Nem ze ti Ku ta tá si

és Tech no ló giai Hi va tal tá mo ga tá sá val
Ma gyaror szág va la mennyi ré gió já ban
lét re hoz tak egy-egy in no vá ciós ügy -
nök sé get az zal a cél lal, hogy se gít sék a
ku ta tá si ered mé nyek gya kor lat ba tör té -
nô átül te té sét. A Dél al föl di In no vá ciós
ügy nök sé get egy nyolc ta gú kon zor -

cium ala kí tot ta meg, mely nek egyet len
Bé kés me gyei tag ja a szar va si Ha lá sza ti
és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet. A HAKI
nem vé let le nül ke rült a kon zor cium ba,
hi szen a ku ta tás és a gya kor lat kap cso -
la tá nak az in no vá ció fej lesz té sé nek ko -
moly ha gyo má nyai van nak. Az el múlt
év ben átadott Ag rár Víz gaz dál ko dá si
In no vá ciós Köz pont nak a már ko ráb -
ban is meg lé vô Aquapark Egye sü let te -
vé keny sé gé re épült, tá jé koz tat dr. Vá ra -
di Lász ló igaz ga tó. Gya kor la ti ta pasz ta -
la tai bi zo nyít ják, hogy a ku ta tók ra ren -
ge teg te her ne he ze dik; nyel ve ket kell
ta nul niuk, pub li ká ciók ra tö re ked niük,
kö vet ni kell a tu do mány ha la dá sát, kí -
sér le te ket kell vé gez niük, azo kat ér té -
kel niük stb. Gyak ran úgy vé lik, ezek
után nem a ku ta tó dol ga kö vet ni, mi ként
hasz no sul nak az ered mé nyek, azt vé -
gez ze el a ta nács adó. A gaz dál ko dó azt
mond ja, nem ér rá a ku ta tá si ered mé -

nye ket ér té kel ni, er re nincs ide je. A ku -
ta tó nak és a gaz dál ko dó nak már a prob -
lé ma meg fo gal ma zá sá nál, az öt let fel -
ve té sé nél együtt kell mû köd nie. Az in -
no vá ciós há ló zat ezt a kö ze le dést, a
szel le mi át tö rést hoz hat ja kö ze lebb.
Az In té zet – HAKI – az aszá lyok, bel vi -
zek té ma kör ben is al kal mas ku ta tás ra.
Ez ép pen Bé kés me gyé nek egy prob le -
ma ti kus sa rok pont ja. A kor mány prog -
ram nak meg fe le lôen vizs gál ni kell az
al ter na tív föld hasz ná lat le he tô sé geit a
szél sô sé ges víz gaz dál ko dá sú te rü le te -
ken. A hosszan tar tó ma gas víz ál lás,
bel víz ugyanis más kép pen hat egy
gyep te rü le ten, mint mond juk egy ér té -
kes ve tô mag ter mô táb lán. A HAKI
mindezek re ké szen áll, bár még ren de -
zés re szo rul a fi nan szí ro zá si fe de zet,
nyi lat koz ta dr. Vá ra di Lász ló.

Dr. Dobrai La jos

Már cius 26-án, éle té nek 81. évé ben el -
hunyt Keve Jó zsef, sze re tett ba rá tunk,
tisz telt kol lé gánk, mun ka tár sunk. A ha -
lá szat egy olyan em bert ve szí tett, aki
szak má ban ál ta lá nos köz tisz te le tet ví -
vott ki tu dá sa, ta pasz ta la ta, és er köl csi

tar tá sa ré vén. Akit ki tün te tett ba rát sá -
gá val, olyan ba rá tot ve szí tett, aki re
min dig le he tett szá mí ta ni, aki min dig
kész volt se gí te ni akár em be ri prob lé -
mák megol dá sá ban, akár szak mai kér -
dé sek tisz tá zá sá ban.
A ha lá sza ti pá lyát 1954-ben a Hor -

to bá gyi Hal gaz da ság Árkusi ta vai nál
kezd te köz vet len az érett sé gi után. Ag -
rár dip lo má ját Deb re cen ben sze rez te le -
ve le zô ta go za ton. Ár kus ról, mint friss
dip lo mást át he lyez ték Bi kal ra. Már ek -
kor fel tûnt, hogy ki vá ló ér zék kel ké pes
egyez tet ni a ter me lé si és az ér té ke sí té si
le he tô sé ge ket. Hor to bá gyon és Bi ka lon
– a tó gaz da sá gi hal te nyész tés leg jobb
is ko lái ban – össze sen kö zel tíz évet dol -
go zott. Ezt kö ve tôen a gyô ri ha lá sza ti
szö vet ke zet hez szer zô dött, majd el vál -
lal ta a Fe jér me gyei Ta nács ál tal fel kí -
nált ha lá sza ti felügye lôi tisz tet. Ter me -
lé si és ál lam igaz ga tá si ta pasz ta la tait az
Ál la mi Gaz da sá gok Köz pont já ban ka -
ma toz tat ta ahol, mint ha lá sza ti re fe rens
ka pott ál lást. Ami kor megüre se dett a
Hal ér té ke sí tô Vál la lat osz tály ve ze tôi
he lye, ter mé sze te sen ôt, a ter me lés ben
és az ér té ke sí tés ben egyaránt nagy ta -
pasz ta lat tal, ki vá ló kap cso lat te rem tô
ké pes ség gel ren del ke zô, meg bíz ha tó
szak em bert hív ták. Majd in nen csá bí tot -

ta el a Ha lá sza ti Ter melôszö vet ke ze tek
Szö vet sé ge, ahon nan 1985-ben ment
nyug ál lo mány ba.
Si ke rek ben gaz dag pá lyá ját min de -

nütt a sze re tet és a meg be csü lés kí sér te.
Mint nyug dí jas to vább ápol ta szak -

mai kap cso la tait, sôt bô ví tet te azt. Idôs
ko ra el le né re is, ha te het te a hely szí nen,
a tó par ton ad ta bölcs meg bíz ha tó szak -
ta ná csait. Cso dá la tos szám me mó riá ja
éle te vé géig nem hagy ta cser ben.
Ha lá lá val töb bet ve szí tet tünk, mint

egy hi va tá sát, szak má ját sze re tô kol lé -
gát. Egy olyan em ber tá vo zott kö zü -
lünk, aki szá má ra ter mé sze tes volt a
szak mai be csü let, az üz le ti tisz tes ség és
a ha lász önér zet. 

Keve Jó zse fet, Jó zsi bá csit, Jós kát
nem fe lejt jük el, em lé két megôriz zük!

Keve Jó zsef 1924–2005

Szak mér nök kép zés
A Szent Ist ván Egye tem Gö döl lô Me zô gaz -
da ság- és Kör nye zet tudo má nyi Ka ra 2005
ôszé re fel vé telt hir det le ve le zô ta go za ton,
költ ség té rí té ses Ha lá sza ti szak irá nyú to -
vább kép zés ben (szak mér nök kép zés) törté -
nô rész vé tel re szak irá nyú alap kép zett ség gel
ren del ke zôk ré szé re.

Je lent ke zé si ha tár idô: 2005. jú nius 30.
Bô vebb fel vi lá go sí tást a kép zés ben va ló
rész vé tel fel té te lei rôl a Kar Dé ká ni Hi va ta la
ad, ké rés re in for má ciós és je lent kez te té si
csoma got küld.

(Te le fon. 28-410-200/1602).
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ú nius 29. Pé ter Pál  ha gyo má nyo san
az ara tás kez de te, de a vi zek men tén
a ha lá szok ün ne pe is.
Köz tu do má sú, hogy Szent Pé ter ha -

lász volt, ezért a ha lá szok védszentje
lett. A céh sza bá lyok sze rint ô a pat ró -
nus, a zász ló kon, pe csé te ken az ô ké pe
lát ha tó. A pest-bu dai ha lász céh 1697-
ben kiadott németnyelvû céh le ve lé nek
3. pont ja így szól: „Ezen céh kö te les a
bú csún és a fel tá ma dá son, Szent Pé ter
és Pál ün ne pén, mint az em lí tett ipar
védszentjének ün ne pén, mint ahogy a
szent Úr na pon is min den tes tü le ti tag
(ahogy a né me tek, úgy a ma gya rok) kö -
te le sek az ál do zás hoz men ni”, aki pe dig
fon tos ok nél kül el ma rad na, a mes ter -
nek egy font, a le gény nek fél font viasz
a bün te té se. (Gya ko ri, hogy  viasz vá -
sár lás ra bün tet nek, ami bôl gyer tyát ön -
te nek a temp lom ré szé re. Sok he lyen a
másvallásúak is kö te le sek résztvenni a
mi sé ken, kör me ne te ken.) 
A pes ti céh ün nep rôl Singhoffer Má -

tyás Jó zsef ha lász mes ter és hal ke res ke -
dô (SMJ) rész le te sen be szá molt a Ha lá -
szat 1917-es év fo lya má ban.
A bel vá ro si plé bá nia temp lom ban

volt a ha lász mi se, utá na a „herbergben”,
a céh kocs má ban gyûl tek össze, mely a
ré gi Hal tér észa ki front ján állt. (Kb. a
mai Már cius 15. tér). Ott volt a céh jel -
vény, az „arany ponty”, a céh lá da és a
céh kan csó, mely bôl az ál do má so kat it -
ták. A gyû lés kez de tén a mes te rek be fi -
zet ték a „tak sát”, az tán  azo kat az ina so -
kat, akik ki töl töt ték az ide jü ket, és ki fo -
gás nem me rült fel el le nük le génnyé sza -
ba dí tot ták Új mes te re ket is avat tak. A
ván dor éve ket ki töl tô, és a re mek mun kát
el ké szí tô le gényt mes ter nek nyil vá ní tot -
ták, és a céh tag jai kö zé fel vet ték. Meg -
vá lasz tot ták az új céh mes tert, pénz tá -
rost, jegy zôt, s es te mu lat ság gal zár ták a
na pot, me lyen csak a „szol gá ló mes ter”
(a leg fia ta labb) nem iha tott, ugyanis az ô
kö te les sé ge volt a „megit ta so dott” mes -
te re ket ha za kí sér ni.
Bár a cé hek majd más fél száz éve

meg szûn tek, a ha lász bú csú szo ká sa így
vagy úgy meg ma radt, sôt az utób bi
évek ben több he lyen egy re na gyobb
pom pá val ün nep lik. Haj dan Ba ján is
volt ha lász bú csú.

Berger Ist ván, aki a ha lász szö vet ke -
zet el sô el nö ke is volt, 1965-ben még
könnyes szem mel be szélt a ré gi Pé ter
Pál ról. A céh meg szû né se után megala -
kult a ha lász ipar tár su lat, mely nek if jú -
sá gi ré sze, a „Ha lász if jú sá gi tár sa ság”,

tag jai „ha lász le gé nyek” vol tak. A „le -
gény” eb ben az eset ben nem a nôt len
fia tal em bert je löl te, ha nem azo kat, akik
még nem sze rez ték meg a mes ter ran -
got. (Ez ak ko ri ban azt je len tet te, hogy
nem tud ta ön ál ló sí ta ni ma gát.) Szék he -
lyük a Mun kás ott hon, a Szo ciál de mok -
ra ta Párt szék há za volt, míg a mes te re -
ké, a gaz dá ké az Ipar tes tü let. 
Em lé ke ze te sze rint 1925-ben vagy

26-ban volt az utol só ün nep ség, amit
min dig a le gé nyek ren dez tek. Meg fo -
gad ták a tûz ol tó ze ne kart, vagy egy
tam bu ra ban dát. Ko ra reg gel vé gig jár -
ták a hal pia cot, ahol a ha lász mes te rek
(23–24 volt ak ko ri ban) árul ták a ha lat, s
eb bôl az al ka lom ból mindegyik adott
né hány ki lót az es ti ha lász lé hez. 9 óra -
kor volt a ha lász mi se a bel vá ro si temp -
lom ban, mely nek ugyan csak Szent Pé -
ter a védszentje. A ha lá szok zász la ját,
mely még a céh idôk bôl ma radt rá juk,
ki tûz ték a hát só pad ra. Mi se után kez dô -
dött a hí vo ga tás. Elöl ment a ze ne, utá na
két le gény rú don vit te a siltet, a céh jel -
vényt, az üveg bár ká ban lé vô arany pon -
tyot. Ki tün te tés nek szá mí tott, ha va la ki
vi het te. Utá nuk ment egy le gény, tál cán
egy üveg bort és hét po ha rat vitt. A mes -
te re ket vers sel kö szön töt ték, lé nye ge az
volt, hogy Is ten áld ja meg a ház gaz dá -
ját, csa lád ját, majd meg hív ták az es ti
mu lat ság ra, az Ipar tes tü let szék há zá ba,
meg kí nál ták a mes tert egy po hár bor ral,
de azok sem ma rad tak adó sok, hisz vár -
ták a le gé nye ket, volt ott bor, pe cse nye,
sü te mény. Mi re vé gig jár ták a 20–25
mes tert volt már dél után 3–4 óra (s gon -
do lom vi rá gos han gu lat is). Ak kor ne -
kiáll tak a hal tisz tí tás nak, hal fô zés nek.

Ér de kes szín folt ja volt az utol só évek -
nek, hogy es te még szí ni elô adást is ren -
dez tek. A mun kás ott hon ban ugyanis
mû kö dött egy szín ját szó tár sa ság. Fel -
kér ték ôket a köz re mû kö dés re, de
egyik-má sik ha lász is vál lalt sze re pet.
Több nyi re egy fel vo ná sos víg já té ko kat
ad tak elô. 
A visszaem lé ke zé sek sze rint a 20-as

évek vé gén, vagy a 30-as ele jén meg szûnt
a fel vo nu lás. A „le gé nyek” meg öre ged -
tek, szét szé led tek, a mes te rek ezen a ví zen
is tolnai ha lá szok let tek Az ün ne pet már
csak ma guk közt, eset leg a ta nyán tar tot -
ták, ha lász lé vel, iszo ga tás sal. 
Az 1960-as évek ben a Ba jai Nyár

ke re té ben egy-két al ka lom mal még ki -
lép tek a nyil vá nos ság elé, de ez már kül -
sô kez de mé nye zés re tör tént, a du na -
szek csôi szo kást, va la mint a mol ná rok
Já nos ka eresz té sét öt vöz ték össze.
Szekcsôn ugyanis céh jel vény he lyett
bú za ko szo rú ba kö tött élô pon tyot vit -
tek, majd a ko szo rút a Du ná ba dob ták, a
ha lat es te meg fôz ték. A du nai mol ná rok
máj. 14-én Nep. Szt. Já nos szob rát de -
reg lyén a vá ros alá úsz tat ták, a vízen-
járók fel vi rág zott lam pio nos la di ko kon
ze ne szó val, tû zi já ték kal kí sér ték. „Kle -
ri ká lis” jel le ge miatt a há bo rú után ezt a
lát vá nyos fel vo nu lást már nem en ge dé -
lyez ték, he lyet te az „arany pon tyot” kí -
sér ték a ha lá szok ha son ló mó don, és a
ko szo rút a víz be dob ták. Ezen a na pon a
szö vet ke zet még kon fe ren ciát is ren de -
zett, köz pon ti elôadók kal stb. A kez de -
mé nye zés nem vált be, a fia tal ha lá szok
már nem érez ték ma gu ké nak, ma radt a
szûk ba rá ti kör ben fo gyasz tott va cso ra. 
Né hány éve si ke res ha lász bú csú

volt Szar va son, most pe dig a Sár eg res
mel let ti Ré ti pusz tán vá lik ha gyo -
mánnyá.

Solymos Ede
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A már cius 15-i ál la mi ün nep al kal má ból Persányi Mik lós kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter a köz tár sa sá gi el nök meg bí zá sá ból a Ma gyar
Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je ki tün te tést ado má nyoz ta

Lé va i  Fe  renc  nek ,

az Arany ponty Ha lá sza ti Rész vény tár sa ság el nök-ve zér igaz ga tó já nak,
az Arany ponty Ha lá sza ti Rt. ered mé nyes mû köd te té se, a ha zai öko ló giai
gaz dál ko dás fej lesz té se, va la mint ter mé szet vé del mi te vé keny sé ge elis -
me ré se ként.

Pé ter Pál
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zerkilencszázötöt ír tak a nap tár
sze rint az Oszt rák-Ma gyar Mo -
nar chiá ban. Ôfel sé ge, I. Fe renc

Jó zsef ren de le té re a Ke res ke del mi Mi -
nisz té rium – a fiu mei Ten ge ré sze ti Ha -
tó ság ke re té ben – Ha lá sza ti Bio ló giai
Ál lo mást lé te sí tett az Ad riai-ten ger pál -
ma fás, lean der vi rá gos, ba bér il la tú, nap -
sü töt te part ján. Ép pen 100 éve tör tént ez
az ese mény. A ku ta tó ál lo más me den céi -
vel, szé pen be ren de zett ten ge ri ak vá riu -
mai val Fiu me (ma: Ri je ka) egyik sze -
met gyö nyör köd te tô lát vá nyos sá ga volt. 
Már ré gen nem va gyunk ten ge ri ha -

ta lom, még ak kor sem, ha oly kor a Ba -
la tont Ma gyar Ten ger ként is em le get -
jük. Cik künk nek szak ma tör té ne ti ér de -
kes sé ge van, s ezért il lô, hogy a Ha lá -
szat t. Ol va sóit ezek rôl a ré gi dol gaink -
ról is tá jé koz tas suk.
Mi in do kol ta a Ha lá sza ti Bio ló giai

Ál lo más ala pí tá sát? Több min dent fel -

so rol tak az ala pí tás cél jai kö zött, ám
min de nekelôtt a ke res ke del mi cé lú ha -
lá szat fej lesz tést kell megem lí te ni. Ak -
ko ri ban több éle lem kel lett a la kos ság -
nak. Már ak kor tud ták: éhe zô, rosszul
táp lál ko zó em be rek kel nem le het or szá -
got fej lesz te ni. És a ku ta tó ál lo más hoz
il lô egyéb te vé keny sé gek nek mi lett a
sor suk? Azok is lé nye ge sek vol tak,
csak egy nagy cso mag ba össze pa kol va
sem tud tak ak ko ra fon tos sá gi súlyt
meg je le ní te ni, mint a ke res ke del mi ha -
lá szat egy ma ga. Az ala pí tó Ke res ke del -
mi Mi nisz té rium meg szer vez te a pénz -
vi lág ér dek lô dé sét, és annyi pénzt gyûj -
tött össze, ami bôl bô ven ju tott a ku ta tás -
ra, könyv kiadás ra, és ami re kel lett.
Idôz zünk még a ke res ke del mi ha lá -

szat té má já nál. Az egy ko ri ma gyar–
hor vát ten ger mel lék ha lá szai ôsi, kez -
det le ges fo gá si mód sze rek kel dol goz -
tak az Ad rián. A XX. szá zad ele jén még

zöm mel a kishalászat ural ko dott. Nagy -
szer számos ha lá szat tal csak né hány
makrahalas, ton ha las és szar dí niás csa -
pat fog lal ko zott (Her man Ot tóma gya -
ro sí tot ta a makrel, makréla hal ne ve ket
makrahalra). A ré gi ha lá sza ti mód sze -
re ket sze ret ték vol na le cse rél ni, il let ve
kor sze rû sí te ni azért, hogy a ke res ke del -
mi ha lá szat fej lôd hes sen. Terv be vet ték
a ten ge ri ha lá szat mo to ri zá lá sát. Elô re -
lá tóan fel akar ták mér ni en nek esé lyeit,
jö ve del me zô sé gét és az egész kvarneri
te rü let re gya ko rolt ha tá sát. (A Kvarner,
ko ráb ban Quarner, Quarnero, az Ad -
riai-ten ger É–ÉK-i ré sze, az egy ko ri
ma gyar-hor vát ten ger sza kasz ne ve.
(Lásd az 1. áb rát.) 
A ku ta tók ja vas la tá ra 1908-ban mo -

to ri zál ták a ten ger mel lék ha lá sza tát.
Ek kor kez dô dött az ad riai ha lá szat mo -
dern ko ra. Újabb szer ve zô dést ho zott
1913 nya ra, ami kor megala kult a
„Nekton” ha lá sza ti és ha jó épí tô rész -
vény tár sa ság, amely ma gá ba ol vasz tot -
ta a ki sebb mo to ros ha lász tár sa sá go kat
is. Az el sô évi (1913) zsák mány 38 353,
1914-ben pe dig 126 517 kg volt. Ez a
két szám jól mu tat ja, hogy ér de mes volt
az erô ket össze von ni. 
A kvarneri ha lá szat tö meg ha lai a

makrahalak (lásd 2. áb rát), a ton ha lak
(lásd a 3. áb rát) és a szar dí nia-fé lék vol -
tak. Ezek mel lett a nor vég rák, a
szkampi, a „kaisergranat” (lásd a 4. áb -
rát) fo gá sa emel ke dett je len tô sen a mo -
to ros ha lá szat tal. A zen gi ke res ke del mi
ka ma ra je len té se sze rint a hor vát part vi -
dé ken 1895-tôl 1909-ig 281 706 kg volt
az évi át la gos zsák mány, a mo to ros ha -
lá szat be ve ze té se után pe dig 1909 és
1916 közt 315 706 kg. A Morlák-csator-
na 1909-ig az egész zsák mány nak 50,4,
1909 után pe dig 58,3%-át szol gál tat ta.
A szkampizsákmány 1916-ban 19 738,
1917-ben pe dig 31 517 kg volt.
A Ha lá sza ti Bio ló giai Ál lo más

piszt ráng te nyész té si kí sér le tek kel is
fog lal ko zott, Jablanác mel lett pe dig egy
ideig oszt ri ga te nyész tô-te le pet tar tot tak
fenn. 
Em lí tés re ér de mes, hogy a Ma gyar

Ad ria Egye sü let ten ger ku ta tó bi zott sá -

100 éve ala pí tot ták a fiu mei 
Ha lá sza ti Bio ló giai Ál lo mást

1. áb ra: A Kvarner (For rás: Cartographia)
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ga – csat la koz va a Föld kö zi-ten ger
nem  zet kö zi ku ta tá sá hoz – a „Najade”
ne vû ha di ha jón Leidenfrost Gyu la ve -
ze té sé vel 1913 ôszén és 1914 ta va szán
két expedición ha lá sza ti élet tu do má nyi
ku ta tá so kat végezett. Garády Vik tor az
„Elô re” ne vû kor mány zó sá gi jach ton
több ha lá sza ti bio ló giai ku ta tó utat tett.
Eb ben az in té zet ben dol go zott Leiden -
frost mel lett Betegh La jos fô ál lat or vos
is, aki a hal be teg sé gek ta nul má nyo zá -
sá val és szö vet ta ni vizs gá la tok kal fog -
lal ko zott. Garády a makrahal, a papali-

na-sprott és a nor vég rák élet mód já ról és
fej lô dé sé nek is me re té rôl írt na gyobb ta -
nul mányt.
Az ál lo más sor sa Tria non nal meg pe -

csé te lô dött. Ten ge ri ha lá sza tunk im már
csak a múl té. Az in téz mény vasbeton-
medencéit csá kánnyal szét ver ték. Az
ak vá rium be ren de zé se, né hány na gyobb
me den cé je és a la bo ra tó rium fel sze re lé -
se a rovignói ten ge ri ál lat ta ni in té zet be
ke rült. Így legalább jó ügyet szol gál tak
to vább ra is. Az ál lo más épü le té ben ha -
jó ve ze tô lak ta nyát ren dez tek be.

A tria no ni sú lyos vesz te sé gek el le -
né re ad riai ha lá sza tunk ma gyar nyel vû
iro dal ma bô sé ges, fô ként Dárday De -
zsô, De zsô Bé la, Ká ro li Já nos, Matisz
Já nos, Garády Vik tor, és Leidenfrost
Gyu la mun kás sá gá nak kö szön he tôen. 
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2. áb ra: fent: makrahal (Scomber scomber L.) lent: fattyú makrahal (Caranx trachurus L.) (For rás: Brehm, fa met szet)

3. áb ra: Ton hal (Thymus thymus L.) (For rás: Brehm, fa met szet)

4. áb ra: Nor vég rák (Nephrops norvegicus
Leach) (For rás: Brehm)



A ten ge ri sport hor gá szat kö ré bôl
Nyitray Ot tó és Mariányi De zsô kö zölt
is me ret ter jesz tô cik ke ket.
Rö vi den: ennyi. Van mi re és van ki -

re em lé kez nünk! A 100 éves év for du ló
er re kö te lez is ben nün ket.

***

En ged je meg az Ol va só, hogy a 100
éves év for du ló al kal má ból két nagy sze -
rû em ber sze mé lyé vel és mun kás sá gá -
val kü lön is fog lal koz zam. Min de -
nekelôtt ér zel mi okok ból te szem ezt,
mert az em be ri tel je sít ményt, a le he tô -
sé gek kel va ló él ni tu dást, a kor szel le -
mé vel va ló együtt ha la dást sok ra ér té -
ke lem. Ta lán a leg több re!

Garády Vik tor (1857–1932) zoo ló -
gus Fiu mé ben szü le tett. Csa lád ja, a
Gauss ne vet vi sel te, s ré gi olasz pat rí -
ciu sok vol tak. Garády még szü lô vá ro -
sá ban el sa já tí tot ta a ma gyar nyel vet, így
egye te mi ta nul má nyait már Bu da pes ten
vé gez het te. Az egye tem után Fiu mé ben
egy ál la mi fel sô leány is ko lá ban vál lalt
ta ná ri ál lást, majd Bu da pest re köl tö zött,
ahol hír lap író lett. Mint so kat és sok fe lé
moz gó, „for go ló dó” em ber, jó is me ret -
sé ge ket kö tött az ak ko ri fel sô kö rök kel.
Ki is hasz nál ta ezt, s Hieronymi Ká roly -
nál – Ti sza Ist ván ka bi net jé nek tag já nál
–, az ak ko ri ke res ke de lem ügyi mi nisz -
ter nél kez de mé nyez te az ad riai ke res ke -
del mi ha lá szat fej lesz té sét. Eh hez kell
egy ku ta tó ál lo más! Így tör tént, hogy
Garády 1905-ben ala pí tó igaz ga tó ja lett
a Ha lá sza ti Bio ló giai Ál lo más nak, és az
is ma radt mind vé gig, az ál lo más meg -
szûn téig.
Garády tö mén te len ener giá val ren -

del kez he tett, mert az igaz ga tói feladat
mel lett hír lap írói gya kor la tát is foly tat -
ta (elôbb ola szul, ké sôbb ma gya rul is ír -
ta cik keit), majd tett vá gya a hír lap -
kiadás te rü le té re csá bí tot ta. 1906-ban
ala pí tot ta a Fiu mei Szem le cí mû he ti la -
pot, 1907-ben a Fiu mei Nap ló cí mû po -
li ti kai na pi la pot. De ez még nem volt
elég! 1908-ban a fiu mei ál la mi ten ge ré -
sze ti aka dé mia ta ná rá vá is ki ne vez ték.
Mindeköz ben vi rág zó Ha lá sza ti Bio ló -
giai Ál lo mást ve ze tett, be leás ta ma gát a
zoo ló gia ap ró rész le tei be. Mun ka tár sai
ál tal is elis mert ten ger ku ta tó lett. 
Garády szá mos tu do má nyos ér te ke -

zést írt a Kvarner fau ná já ról. Zoo ló giai
mun kás sá gá nak leg na gyobb bi zo nyí té -
ka az ön ál lóan meg je lent köny ve:
A nor vég rák (1918). Csu pán ér de kes -
ség ként em lí tem, hogy Garády ma gyar

nyel ven írt köny vei ki sebb köny ves pol -
cot is meg tölt het né nek, mert össze sen
20 kö te tet tesz nek ki, és a leg kü lön bö -
zôbb té mák kal fog lal koz nak.  
Ki vé te les te het sé gû zoo ló gust és

írót, sza kí rót is mer het tem meg Garády
élet pá lyá já nak ki bo go zá sa kor. 

Leidenfrost Gyu la (1885–1967)
zoo ló gus, ten ger ku ta tó, a bio ló giai tu -
do má nyok dok to ra, egye te mi dip lo má -
ját Bu da pes ten sze rez te meg. 1908-tól
ta ná ri ál lás ban a szé kes fô vá ros szol gá -
la tá ban állt. Tíz éven át, ki sebb meg sza -
kí tá sok kal a fiu mei Ha lá sza ti Bio ló giai
Ál lo má son dol go zott. Legin kább a
Kvarner ál lat vi lá gá nak ta nul má nyo zá -
sá val szer zett elis me rést, de a ten ge ri
ha lá szat ban foly ta tott mun kás sá gá val is
ér de mek hez ju tott. 1911-ben a Ma gyar
Ad ria Egye sü let megala pí tó ja s egy ben
tit ká ra, 1914-ben fô tit kár rá vá lasz tot -
ták. Ugyanek kor a Ten ger c. fo lyó irat
szer kesz tôi poszt ját is rá bíz ták és a Ma -
gyar Ten ger ku ta tó Bi zott ság elôadó ja
lett. 1918-ban részt vett a 10. oszt rák
Ad ria-ex pe dí ción. Egyéb ten ger ku ta tói
te vé keny sé gé rôl már fen tebb em lí tést
tet tem.
Leidenfrost az Ad ria és a Kvarner

ál lat vi lá gá ról kü lön bö zô szak fo lyó ira -
tok ban – így a Ha lá szat ban is – rend sze -
re sen írt. 
Már az ed di giek bôl is ki tû nik, hogy

Leidenfrost igen csak moz gal mas és te -
vé keny éle tet élt. De néz zük to vább az
ese mé nye ket!
1918-ban az Ál lat or vo si Fô is ko la

hal bio ló giá ból ma gán ta ná rá vá ha bi li -
tál ta. 1921-ben lett tag ja a po li ti kai hír -
lap írók szin di ká tu sá nak. 1922-ben az
Ál la mi Pol gár is ko lai Ta nár kép zô Fô is -
ko la ál lat ta ni tan szé ké re ren des ta nár -
nak ne vez ték ki. 1926 nya rán a Ma gyar
Ad ria Egye sü let alel nö ke. (Nem gon -
dol ták ak ko ri ban, hogy Tria non ha tá sa
ilyen so káig el tart.) Eb ben az év ben ál lí -
tot ták fel a Ma gyar Ten ger ta ni In té ze -
tet. Leidenfrost en nek igaz ga tó ja lett.
Ugyaneb ben az év ben ál la mi ki kül de -
tés ben a ná po lyi Stazione Zoologien
ma gyar szek ció já ban dol go zott. Mind -
eköz ben tan köny ve ket írt, szak köny ve -
ket pub li kált, több lap fe le lôs szer kesz -
tô je volt.
Leidenfrost Gyu la sze mé lye – tisz -

te le tet pa ran cso ló mun kás sá ga el le né re
– ne kem mégis más ok ból fon tos. Ka -
masz ko rom ele jén, 1947 nya rán ta lál -
koz tam elô ször a „Nagy Brehm”-mel,
ez zel a 19 kö te tes írás mû vel. Sze ren -

csé re hó na po kon át búj hat tam a vas kos
kö te te ket, s rá döb ben het tem, hogy mi -
lyen gaz dag is az élô vi lág. Azután el telt
tíz év, s 1957-ben új ra a ke zem be akadt
a nagy mû. Mond ha tom, egé szen vé let -
le nül. A Ta tai Hal gaz da ság fô köny ve -
lô je, Paulinyi Ödön, a ked ves em lé kû
Dönci bá csi bir to kol ta a so ro za tot. Ek -
kor már ko nyí tot tam va la mit a ha lak -
hoz. Tu da to san vá lasz tot tam ki a so ro -
zat 13. és 14. kö te tét, mert ezek tár gyal -
ják a hal rend szer tant, a hal fa jo kat stb.
Mi cso da gaz dag anyag! Ám, ami az ér -
de kes, a for dí tás után az egé szet Leiden -
frost Gyu la át dol goz ta és a ma gyar vo -
nat ko zá sú té mák kal is kiegé szí tet te. Ta -
lán et tôl olyan le nyû gö zô ez az anyag
(meg jegy zem, hogy a tel jes so ro za tot
ma gyar tu dó sok kal át dol goz tat ták, ami -
nek fan tasz ti kus vég ered mé nye lett).
A t. Ol va só ne va la mi fé le tu do má nyos
nép sze rû ség re tö rek vô anyag ra gon dol -
jon, ha nem ar ra, hogy hal fa jon ként ott
van nak az ak ko ri leg ma ga sabb tu do -
mányt kép vi se lô is me re tek. Még csak el
sem avul tak, hi szen a ha son ló té mák kal
fog lal ko zó szer zôink is ugyan azok ra a
ko ráb bi szer zôk re hi vat koz nak, mint
Leidenfrost, csak a ne ve va la hogy el fe -
lej tô dött… 
Ta lán megér ti a t. Ol va só, hogy

visszaem lé ke zé sem ben tisz te let tel fe jet
haj tok a ki vé te les mun kás sá got foly ta tó
Leidenfrost Gyu la em lé ke elôtt.

Tasnádi Ró bert   
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A ruhákra egy év garanciát adok.

ARATÓ ISTVÁN
gumijavító, 

mûszaki gumiárukészítô mester
Szentlôrinc, Munkácsy M. u. 22.
Telefon/fax: (73) 371-054



Nor vég hal gaz da sá gok ból ki sza ba dult
te nyész tett la za cok ve szé lyez te tik va don
élô ro ko nai kat. A WWF tá jé koz ta tá sa sze -
rint min den év ben kb. fél mil lió la zac sza -
ba dul ki a tenyész telepek rôl, mely nek oka a
gon dat lan ság és a dol go zók kép zé sé ben
fel me rült hiá nyos ság. A nyílt vi zek be ki he -
lye zett hal ket re cek pa ra di cso mi kör nye ze -
tet biz to sí ta nak a pa ra zi ták nak va la mint a
kór oko zók nak, ame lyek a ter mé sze tes la -
zac ál lo mányt ko mo lyan ve szé lyez te tik. A
te nyész tett la za cok kon ku ren ciát je len te nek
az éle lem és a sza po ro dás te rén is. Mind
gyak rab ban for dul elô, hogy va don élô la -
za cok és te nyész tett faj tár saik ke ve red nek.
A ha lak gén ál lo má nya és ezál tal az el lenál -
ló ké pes sé gük gyen gül. A ter mé sze tes kör -
nye zet ben ne vel ke dett la za cot a ki ha lás ve -
szé lye fe nye ge ti, ezért a WWF kö ve te li,
hogy a te nyész tett ha la kat egye den ként je -
löl jék meg, hogy szár ma zá su kat vissza le -
hes sen kö vet ni.  www.fischundfang.de

A vi lá gon ta lál ha tó na gyobb víz fo lyá -
sok nak több, mint fe lét gá tak kö zé szo rí tot -
ták.

A svéd Umea egye tem egy ku ta tó cso -
port ja a na gyobb fo lyók vizs gá la tai so rán
megál la pí tot ta, hogy a gát épí té sek nek je -
len tôs kör nye ze ti kö vet kez mé nyei van nak,
így pl. a fo lyá si se bes ség és az eró zió nagy -
sá ga. 292 nagy fo lyó rend szert vizs gál tak az
egész Föl dön, mely bôl 172 fo lyón ta lál ha tó
gát. Ez az arány Eu ró pá ban a 60%-ot is
meg ha lad ja. Ki vé telt ké pez a rit kán la kott
Auszt rá lia, Új-Zé land és a Csen des-ó ceá ni
szi get vi lág. A kör nye zô ré giók ra és ma guk -
ra a fo lyók ra vo nat ko zó kör nye ze ti ha tá -
sok ról a Colorado-i Boulder Egye tem rôl
Ja mes Syvitski is be szá mol. A gá tak ugya-
nis meg aka dá lyoz zák, hogy a fo lyók ál tal
szál lí tott üle dék a ten ge rek be jus son. A fo -
lyók tor ko la tai ban így gyak ran eró ziós ká -
rok ke let kez nek. Ez tör tént a Mis sis sip pi
del tá já val is. A svéd ku ta tó cso port ada tai
sze rint kü lö nö sen Dél Ázsiá ban és Dél
Ame ri ká ban ter vez nek óriá si duz zasz tó gá -
ta kat. Egye dül Kí ná ban, a Jang ce fo lyó ra
to váb bi 49 gá tat épí te né nek. Ere de ti ál la -
po tú, ter mé sze tes le fo lyá sú fo lyók egy re rit -
káb bak.  www.umu.se

Nagy be fek te té si le he tô sé gek a ni gé -
riai ha lá sza ti szek tor ban. Egy nem rég el -
ké szült ta nul mány sze rint, Ni gé riá ban
ko moly pro fit ra szá mít hat nak azok, akik
a ha lá sza ti szek tor ba kí ván nak be fek tet -
ni. Az af ri kai or szág éves hal fo gyasz tá sa
eléri a 1,5 mil lió ton nát, de mindössze en -
nek a har ma da ke rül ki a ha zai ter me lés -
bôl. A fenn ma ra dó kö zel 1 mil lió ton nát

fa gyasz tott ál la pot ban im por tál ják kül -
föld rôl. A he lyi kor mány, il let ve a me zô -
gaz da sá gi mi nisz té rium egy ta nul mány -
ban fek tet te le, hogy mi lyen meg té rü lés -
sel le het szá mol nia an nak, aki ma Ni gé -
riá ban hal ter me lés be kezd. A szám ada -
tok igen ke cseg te tôek, akár 40%-os nye -
re ség gel is szá mol hat a be fek te tô. To váb -
bi se gít ség nek szá mít az a ké zi könyv,
ami rész le te sen leír ja, hogy ho gyan kell
be le fog ni egy ilyen vál lal ko zás ba. 
http:// topix.net/business/aquaculture
„Aquaculture News”

Új ame ri kai har csa hib rid az Auburn
Egye tem rôl. Az Egye sült Ál la mok be li Ala -
ba ma a leg na gyobb har csa ter me lô ál la mok
kö zé tar to zik. A nagy ne vû Auburn Egye -
tem ku ta tói, kö zel há rom év ti ze des ku ta tó -
mun ka vé gé hez ér tek ami kor a na pok ban
be je len tet ték, hogy si ke re sen ki fej lesz tet -
tek egy új har csa hib ri det. A hal az ame ri -
kai csa tor na har csa és a szin tén ame ri kai
kék har csa hib rid je, lé nye ge sen jobb nö ve -
ke dé si eréllyel ren del ke zik mint az ed dig
te nyész tett ál lo má nyok. Emel lett még meg
kell em lí te ni a hib rid na gyobb el lenál ló ké -
pes sé gét a hal be teg sé gek kel szem ben, jobb
a ta kar mány ér té ke sí tô ké pes sé ge és a le ha -
lá szá sa is könnyebb. Mi vel ez a két hal faj a
ter mé szet ben nem ívik össze, a mes ter sé ges
sza po rí tás mód já nak ki fej lesz té se okoz ta a
leg na gyobb fej tö rést a ku ta tók szá má ra.
To váb bá, egy olyan tech no ló giát kel lett fel -
ta lál niuk, mely akár nagy üze mi kö rül mé -
nyek kö zött is gaz da sá go san hasz nál ha tó.
Meg le he tô sen nagy re mé nye ket fûz nek az
új hib rid hez a ku ta tók és a pro jekt ben részt -
ve vô ter me lôk is. Né hány éven be lül sze -
ret nék a piac mintegy 10%-át az új hib rid
ha lak kal le fed ni. Ez igen nagy ki hí vást je -
lent, hi szen Ame ri ká ban éven te mintegy
700 mil lió har csa iva dé kot ál lí ta nak elô.
Ter mé sze te sen a hib rid iva dék va la mi vel
drá gább lesz mint a ha gyo má nyos, mi vel ez
a hal az ed di gi 18–24 hó nap he lyett, már 12
hó nap alatt eléri a pia ci mé re tét, és ezt a ter -
me lôk nek meg kell fi zet ni.   
http: //topix.net/business/aquaculture
„Aqua culture News”

Kör nye zet ba rát szem lé let a viet na mi
ha lá sza ti szek tor ban. 2010-re mintegy 4,5
mil liárd USD be vé tel re szá mít Viet nam a
ha lá sza ti szek tor ból. Ah hoz, hogy ez meg is
va ló sul jon, egy új szem lé le tû gaz dál ko dást
kell be ve zet ni, el len ke zô eset ben a kör nye -
zet ter he lés ha tal mas mé re te ket ölt het. A
kör nye zet vé del mi mi nisz ter sze rint a nem -
ze ti kör nye zet vé del mi stra té gia ke re tén be -
lül olyan konk rét lé pé se ket kell majd ten ni,

me lyek elô se gí tik az ága zat fenn tart ha tó
fej lô dé sét. Ezek kö zött sze re pel töb bek kö -
zött, új kör nye zet ba rát tech no ló giák adap -
tá lá sa, il let ve a ve szé lyez te tett fa jok élô he -
lyei nek vé del me.  http: //topix.net/busi-
ness/aquaculture „Aqua culture News”

Ígé re tes ten ge ri-mo szat te le pek
Bang la des ben. Bang la des ten ger par ti te -
rü le tei rend kí vül gaz dag öko szisz té má -
val ren del kez nek. Ezek a ter mé sze ti ér té -
kek mind ke res ke del mi, mind gaz da sá gi
szem  pont ból igen jól hasz no sít ha tók.
Ilyen te vé keny ség pél dául a ten ge ri-mo -
szat mes ter sé ges ter mesz té se. A ten ge ri
mo szat egy olyan ter mék, mely igen nagy
meny nyi ség ben tar tal maz ter mé sze tes
fe hér jét, ami no sa va kat, vi ta mi no kat és
ás vá nyi só kat. Fel hasz ná lá sa igen sok ré -
tû, ta kar mány ként vagy em be ri fo gyasz -
tás ra ugyanúgy al kal mas, mint a gyógy -
szer ipar ban tör té nô fel dol go zás ra.
Olyan egész ség vé dô ha tá sai is is mer tek,
mint a ko lesz te rin és vér nyo más csök ken -
tés, agy vér zés  meg    elô zé se, reu más tü ne -
tek eny hí té se, vagy akár da ga na tos be -
teg sé gek ke ze lé se. A vi lá gon éven te mint-
egy 6 mil lió ton na ten ge ri mo sza tot ál lí -
ta nak elô, mely ér ték ben eléri az 5 mil -
liárd USD-t. A ter me lé si sta tisz ti kák ban
élen sze rep lô or szá gok, mint Ja pán, Fü -
löp Szi ge tek, Kí na és In dia mel lett már
Bang la des ben is kez dik felis mer ni a ter -
me lés ben rej lô gaz da sá gi le he tô sé ge ket.
2004. feb ruár és má jus kö zött kí sér le ti
jel leg gel, a St. Mar tin szi ge té nek part jai -
nál a két leg fon to sabb mo szat faj  ter -
mesz té sé be kezd tek, há rom kü lön bö zô
tech no ló giát al kal maz va. Mi vel a kí sér le -
tek po zi tív ered mény nyel zá rul tak, re -
mél he tô leg ha ma ro san Bang la des ben is
ke res ke del mi mennyi sé gû mo sza tot fog -
nak elôál lí ta ni. A mo szat ter me lés re épü -
lô ipa ri jel le gû te vé keny sé gek kiala ku lá -
sa szin tén fon tos gaz da sá gi elô re lé pést je -
lent het az ázsiai or szág nak. INFOFISH
Inter national (Nr. 1/2005)

A cunami meg sem mi sí tet te a ha lá sza ti
ága za tot. Az ár víz ka taszt ró fa egyik leg job -
ban súj tott te rü le tei hez tar to zik Sri Lan ka.
A gaz da ság 5,6%-os nö ve ke dé se he lyett
csu pán 4,2% vár ha tó. Kü lö nö sen a tu riz -
mus és a ha lá szat az érin tett ága zat. A ha -
lász ha jók 80%-a tönk re ment, vagy el tûnt.
A 12 ha lá sza ti ki kö tô bôl 10 tel je sen meg -
sem mi sült. Eh hez jön még, hogy a ha lat ne -
he zen tud ják elad ni, ugyanis a ve vôk at tól
fél nek, hogy a ten ge ri ál la tok et tek az
óceán ban sod ró dó holt tes tek bôl. Ham burg,
Bré ma, Lü beck és Kiel, a Hanza vá ro sok
most össze fog tak, hogy se gít sék új raépí te ni
a ki kö tôi és par ti ha lá sza tot. A pro jek tet 3 éves
idô tar tam ra ter ve zik. http://www.welt.del

ifj. Lévai Ferenc
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A
hib rid csí kos sü gér nap jaink
egyik so kat ígé rô gaz da sá gi ha -
la. Te nyész té se az 1960-as éve -

kig nyú lik vissza, ami kor az Egye sült
Ál la mok Dél-Ka ro li na ál la má ban elô -
ször ál lí tot ták elô ezt a hib ri det. Az ere -
de ti cél egy olyan sport, il let ve étkezési
hal „lét re ho zá sa” volt, amely job ban tû -
ri az iva dék ne ve lés sel, szál lí tás sal stb.
já ró stresszt és ke vés bé igé nyes a víz -
mi nô ség gel szem ben, mint a szü lôi fa -
jok. Az ame ri kai hor gá szok tra di cio ná -
li san elôny ben ré sze sí tik a ra ga do zó ha -
lak hor gá sza tát, kü lö nös kép pen a sü -
gér fé lé két. A di na mi ku san fej lô dô hor -
gász sport szá má ra ezért volt ked ve zô
egy könnyen be sze rez he tô, jól al kal -
maz ko dó sport hal be ve ze té se. Fô leg az
újon nan épült víz tá ro zók te le pí té sé re
szán ták ezt a hib ri det az USA dél ke le ti
ál la mai ban, ahol a je len tô sen fel sza po -
ro dott fehérhal ál lo mányt kí ván ták ve le
sza bá lyoz ni (Hodson, 1989). 
A hib rid az azo nos családnembe

tar to zó csí kos sü gér (Morone saxatilis)
és a fe hér sü gér (Morone chrysops) ke -
resz te zé sé nek az ered mé nye. A csí kos
sü gér az ame ri kai akvakultúra el sô,
mes ter sé ges kö rül mé nyek kö zött sza -
po rí tott hal fa jai kö zé tar to zik. Az 1881-
ben vég zett el sô sza po rí tá sa óta a Ka na -
dá tól a Me xi kói-ö bö lig ter je dô ere de ti
élô he lyé nél kí vü li te rü le tek re is be te le -
pí tet ték (Lutz, 2004 a). A csí kos sü gér
ten ge ri hal, azon ban sza po ro dá si idô -
szak ban felúszik az édes ví zi fo lyók ba,

pa ta kok ba és ott ívik. Egyaránt megél
ten ger víz ben, brakkvízben és édes víz -
ben, ter mé sze tes élô he lyei kö zé tar toz -
nak a ten ger par ti zó nák, tor ko la tok, fo -
lyók és pa ta kok, azon ban szám ta lan al -
ka lom mal si ke re sen te le pí tet ték víz tá -
ro zók ba is, ahol egész élet cik lu sát édes -
víz ben töl ti el. Rend kí vül gyor san nö -
vek szik (0,8–1,5 kg/év), leg na gyobb
test tö me ge a 30 kg-t is elér he ti. Ki vá ló
mi nô sé gû hú sa miatt ke re sett ét ke zé si
és hor gász hal. Az en nek kö szön he tô
túlhalászata miatt a 70-es évek ben ter -
mé sze tes ál lo má nya je len tô sen le csök -
kent, je len leg hor gá sza tát, ha lá sza tát
szi go rúan sza bá lyoz zák (Hodson,

1989). Ke res ke del mi cé lú te nyész té se
ne héz, mi vel rend kí vül rosszul tû ri a
ter me lés sel együtt já ró stresszt és igé -
nyes a víz mi nô sé gi pa ra mé te rek kel
szem ben. 
A fe hér sü gér édes ví zi hal faj. Ere -

de ti el ter je dé si te rü le te a Mis sis sip pi
víz gyûj tô te rü le te és a Me xi kói-ö böl
part vi dé ke, de a csí kos sü gér hez ha son -
lóan ezt a fajt is szé les kö rûen te le pí tet -
ték az ál la mok te rü le tén, fô leg hor gá -
sza ti cél ból (Hodson, 1989). A csí kos
sü gér nél stressztûrôbb, azon ban a jó val
ki sebb nö ve ke dé si eré lye – ma xi má lis
sú lya 2–3 kg kö rül ala kul –, ke res ke del -
mi ter me lé sét gaz da ság ta lan ná te szi
(Lutz, 2004 b). 
A hib rid egye sí ti a két faj elô nyös

tu laj don sá gait. At tól füg gôen, hogy
me lyik sü gér az apai, il let ve az anyai
vo nal, két fé le el ne ve zés sel kü lön böz te -
tik meg a hib ri de ket. Az ere de ti ke resz -
te zés nél a csí kos sügeret mint anyát, a
fe hér sügeret, mint apát hasz nál ták fel.
En nek a hib rid nek a ne ve „Palmatto”
sü gér (1. áb ra). Re cip rok ke resz te zés
ese tén – ami kor is a fe hér sü gér ad ja az
anyai vo na lat, míg a csí kos sü gér az
apait – a hib rid el ne ve zé se „Sunshine”
sü gér. Je len leg szin te tel jes egé szé ben a
ter mé sze tes vi zek bôl be fo gott anyá kat
hasz nál ják a sza po rí tás hoz, ke vés farm
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1. áb ra: A Palmatto sü gér a csí kos és a fe hér sü gér ke resz te zé sé nek az ered mé nye
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fog lal ko zik a szü lôi anya ál lo má nyok
fenn tar tá sá val (Kohler, 2004). Ter me -
lés ben mind két hib ri det hasz nál ják,
azon ban a Sunshine sü gér az el ter jed -
tebb, mi vel a ke resz te zés hez szük sé ges
meg fe le lô szá mú ik rás fe hér sü gér be -
szer zé se könnyebb (Morris és mtsai,
1999), és a be fo gás sal-szál lí tás sal já ró
”tö rô dést” a csí kos sü gér nél job ban vi -
se li (Denson és Smith, 1997). Hát rá nya
azon ban a Sunshine sü gér nek, hogy lár -
vá ja a Palmatto sü gér lár vá já nál ki sebb,
így el sô táp lá lé kát ki zá ró lag kis mé re tû
zooplankton (el sô sor ban kerekes fér -
gek) ké pe zi. Ez zel szem ben a Palmatto
lár va táp lál ko zá si spekt ru ma szé le sebb,
a Rotatoriánál na gyobb mé re tû plank -
ton-szer ve ze te ket, va la mint táp szem -
csé ket egyaránt el fo gyaszt.
Mind két hib rid fe lül múl ja a szü lôk

tu laj don sá gait. Nö ve ke dé si eré lyük,
be teg sé gek kel szem be ni el lenál ló ké -
pes sé gük, víz mi nô sé gi pa ra mé te rek kel
szem be ni to le ran ciá juk ked ve zôbb
(Morris és mtsai, 1999), me lyek több fé -
le ter me lé si tech no ló giá ban te szik le he -
tô vé a ter me lé sü ket (Lutz, 2004 a). Ta vi
kö rül mé nyek kö zött két év alatt érik el a
600–1000 g-os pia ci mé re tet, míg me -
den cés ne ve lés ben egy év nél rö vi debb
idô szük sé ges en nek a mé ret nek az
eléré séig (Kohler, 2004). 
A szakirodalomi ada tok alap ján

(Tucker et al. és mtsai, 1993, Kelly és

Kohler, 1996; Bosworth és mtsai, 1997;
Bra zil és mtsai, 1998; Tomasso és
mtsai, 1999; Rudacille és Kohler, 2000,
Kemeh és Brown, 2001Bosworth et al.,
1997; Bra zil et al., 1998; Rudacille and
Kohler, 2000.) a hib rid csí kos sü gér re
megad ha tó na pi faj la gos nö ve ke dést és
az ab ból szá mít ha tó nö ve ke dé si gör bét
a 2. áb ra és 3. áb ra szem lél te ti.
A víz mi nô sé gi pa ra mé te rek kel

szem ben tág tû ré si tar to mánnyal ren -
del kez nek. Op ti má lis nö ve ke dé sük höz
25–27 ϒC szük sé ges, de el vi se lik a 4, il -
let ve 33 ϒC hô mér sék le ti szél sô sé ge ket

is. A víz só tar tal má val szem ben is nagy
a tû rô ké pes sé gük, megél nek a 35 g/l só -
kon cent rá ció jú ten ger víz ben is, de ál ta -
lá ban édes víz ben te nyész tik ôket. A víz
oxi gén tar tal má val szem ben igé nye sek,
az op ti má lis kon cent rá ció 6–12 mg/l
kö zött vál to zik, de rö vid idô tar tam ra
elvi se lik az 1 mg/l ér té ket is. Sze re tik a
ke mény vi ze ket, me lyek 100 mg
CaCO3/l, vagy a fe let ti ér ték kel ren del -
kez nek (Hodson, 1989).
Ke res ke del mi cé lú ter me lé sük az

1980-as évek kö ze pén kez dô dött el.
Az azóta el telt idô szak ban az ame ri kai
akvakultúrában a hib rid sü gér ter me lé -
se mennyi ség sze rint az ötö dik, ér ték -
ben pe dig a ne gye dik hely re ke rült
(Carlberg és mtsai, 2000). Az ame ri kai
ter me lôk a FAO ada tai alap ján 2002-
ben 4758 ton nát ter mel tek (1992-ben
még csak 1610 ton nát), amely nek ér té -
ke 27 882 ezer US dol lár volt. A vá sár -
lói kört je len tôs rész ben a nagy vá ro sok
tá vol-ke le ti la kos sá ga al kot ja, akik nek
ét ke zé si szo ká sai ban a hal tra di cio ná li -
san je len tôs sze re pet tölt be (Core,
2004). Ke res ke del mi ér té két az 5–6
$/kg kö rü li ára jól jel lem zi.
Egyaránt ter me lik ha las ta vak ban és

in ten zív me den cés te le pe ken is. Az el sô
ke res ke del mi mennyi ség ben ter me lô
hib rid csí kos sü gér farm Ka li for nia ál -
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lam ban kezd te meg mû kö dé sét, me den -
cés ne ve lést al kal maz va. Észak- Ka ro li -
na ál lam ban azon ban ha ma ro san meg -
kez dô dött ta vi te nyész té se is. A kez de ti
idô szak ban – 1995-ig – a me den cés ne -
ve lés volt a meg ha tá ro zóbb, 2000-ben
vi szont éves ter me lé se már fe le-fe le
arány ban osz to zott a két ter me lé si mód
kö zött (Carlberg és mtsai, 2000). 
Az iva dék elô ne ve lé se szin te tel jes

egé szé ben ta vi kö rül mé nyek kö zött zaj -
lik (Ludwig, 2004). En nek oka, hogy a
hib rid csí kos sü gér lár va éle té nek el sô
pár he té ben csak élô táp lá lé kot fo gad el,
tá pon nem ne vel he tô (Core, 2004). Az
iva dék ne ve lés kri ti kus pont ja a kör nye -
ze ti té nye zôk (idô já rás, víz hô mér sék -
let, ol dott oxi gén stb.) mel lett a meg fe -
le lô nagy sá gú zooplankton (a Sunshine
sü gér ese té ben kü lö nö sen a kerekes -
férgek) po pu lá ció lét re ho zá sa. A kel te -
tôk bôl az iva dék leg ké sôbb 5 na pos
korá ban ke rül ki a ta vak ba, aho vá
250 000–500 000 db/hek tár sû rû ség ben
né pe sí tik. Az iva dék táp ra szok ta tá sa
már a ki he lye zés után el kez dô dik, eh -
hez a Sunshine sü gér iva dék szá má ra
21–28 nap, a Palmatto sü gér na gyobb
iva dé ká nak 7 nap szük sé ges. Ame ri kai
ter me lôk kö ré ben a 30–45 na pos elô ne -
ve lé si idô szak alatt a Palmatto sü gér
40–50%-s meg ma ra dá sa jó ered mény -
nek szá mít. A Sunshine sü gér ese té ben
ez a mu ta tó csak 15–20%, ami nek okát
a meg fe le lô nagy sá gú kerekesféreg po -
pu lá ció meg te rem té sé nek ne héz sé gé -
ben lát ják (Morris és mtsai, 1999).
Az elô ne velt iva dék 2,5–5 cm

hosszú és kb. 1 g sú lyú. Meg fe le lô táp -
lá lék hiá nyá ban az iva dé kok könnyen
át tér het nek a kan ni ba liz mus ra, ezért a
meg ma ra dást a le ha lá szás idô pont já nak
he lyes meg vá lasz tá sa dön tôen be fo lyá -
sol ja. Le ha lá szá suk nagy oda fi gye lést
igé nyel, mi vel rosszul tû rik az ez zel
együtt já ró stresszt. A stressz és az ál ta -
la oko zott vesz te sé gek el ke rü lé se ér de -
ké ben kony ha sót ada gol nak a szál lí tó -
tar tá lyok vi zé hez.
A le ha lá szás so rán fon tos feladat az

iva dék mé ret sze rin ti vá lo ga tá sa, ami
szin tén a kan ni ba liz mus vissza szo rí tá -

sát szol gál ja. A vá lo ga tás sal nem csak a
kan ni bál egye de ket szû rik ki, ha nem a
táp ra rá nem szo kott, ki sebb test sú lyú
egye de ket is (Ludwig, 2004). Az 1 g-
nál ki sebb tö me gû iva dé kot nem tart ják
meg fe le lô nek a to váb bi ne ve lés re, mi -
vel az na gyobb ará nyú kan ni ba liz must
és je len tôs szét nö vést ered mé nyez het
(Hodson és Hayes, 1989). Iva dék ne ve -
lô ta vak ba tör té nô ki he lye zés, il let ve a
me den cés ne ve lés elôtt több ször is vá -
lo gat ják az iva dé kot, és ez az idô szak
le he tô sé get ad az iva dék táp ra tör té nô
át szok ta tá sá nak foly ta tá sá ra is.
A hib rid ta vi ne ve lését össze sen há -

rom tech no ló giai fá zis ra oszt ják. Az I.
fá zis a már em lí tett iva dék elô ne ve lés
idô sza ká ra vo nat ko zik. A II. fá zis a ma -
gyar gya kor lat ban az egy nya ras iva dék -
ne ve lés nek fe lel meg. Az iva dé kot
20–30 ezer db/ha né pe sí té si sû rû ség ben
he lye zik ki, le he tô leg kis mé re tû (1 ha)
ta vak ba. A kez de ti ta kar mány ada got a
test tö meg 10–15%-ban ha tá roz zák meg,
ame lyet kez det ben na pi há rom adag ra
osz ta nak. Pár hét múl va az ete tés gya ko -
ri sá gát na pi ket tô re, a kiada golt ta kar -
mányt pe dig a test tö meg 1–3%-ra csök -
ken tik. A te nyész idô szak vé gé re – ami -
kor a víz hô mér sék let eléri a 10–12 C-t  –
az iva dék 110–225 g test tö me get ér el
(Hodson és Hayes 1989). A té li idô szak
alatt az ál lo mány vagy az iva dék ne ve lô
ta vak ban ma rad, vagy pe dig – szin tén
gon dos vá lo ga tás után – ki he lye zik a
pia ci ter me lô ta vak ba, a III. ter me lé si fá -
zis ra. Eb ben a fá zis ban a 110–225 g sú -
lyú iva dék 7-10 ezer db/ha né pe sí té si sû -
rû ség ben ke rül ki he lye zés re. A ta kar má -
nyo zást 36–38%-os fe hér je tar tal mú
úszó hal táp pal már ko ra ta vasszal el kez -
dik. A na pi ta kar mány ada got éves vi -
szony lat ban a test tö meg 1–3%-ban ál la -
pít ják meg. A 600–1000 g-os pia ci mé re -
tet ok tó ber–no vem ber hó nap ban érik el.
A ha la kat ál ta lá ban már rög tön a tó par -
ton jég gel hû tött víz be, vagy köz vet le nül
jég kö zé he lye zik és így szál lít ják köz -
vet le nül a nagy vá ro sok szupermar-
keteibe, il let ve a fel dol go zók ba.
A hib rid csí kos sü gér te nyész té se

je len leg az egyik leg di na mi ku sab ban

nö vek vô ága za ta az ame ri kai 
akva kultúrának. Di na mi kus nö ve ke dé -
sé nek azon ban több aka dá lya is le het -
sé ges, ezek kö zül csak né há nyat emel -
nénk ki:
∠ Az egész éves iva dék el lá tás kü lö -
nö sen az in ten zív me den cés ne ve -
lés sel fog lal ko zó gaz da sá gok szá -
má ra le het fon tos. En nek megol dá -
sa ve zet het oda, hogy a far me rek
egész év ben ké pe sek le gye nek pia ci
hal elôál lí tá sá ra és így a piac fo lya -
ma tos el lá tá sá ra. Je len leg az iva -
dék el lá tás sze zon hoz kö tött (má jus-
jú nius), ami nem te szi le he tô vé a fo -
lya ma tos ter me lést. A szezonalítás
mér sék lé sé re a fe hér sü gér anya ál -
lo mány sze zo non kí vü li sza po ro dá -
sá nak fotoperiódikus és hô mér sék -
let tel tör té nô in du ká lá sá val, va la -
mint a csí kos sü gér sper má já nak
mély hû té sé vel pró bál koz nak
(Haller man, 2004).

∠ A ter me lés biz ton sá gá nak nö ve lé se
ér de ké ben szük ség van is mert ge ne -
ti kai hát te rû anya ál lo má nyok kiala -
kí tá sá ra. Je len leg a te nyész anyag
nagy szá za lé ka a ter mé sze tes vi zek -
bôl szár ma zik és csak ke vés ter me lô
fog lal ko zik az anya ál lo má nyok tar -
tá sá val, te nyész té sé vel. A ké sôb -
biek ben ez oda ve zet het, hogy a kel -
te tôk egy re ne he zeb ben lesz nek ké -
pe sek az áruhaltermelés igé nyei nek
tel je sí té sé re, amely ki szol gál ta tot tá
te he ti az ága za tot. Ugyanak kor a
ren del ke zés re ál ló anya ál lo má nyok
ge ne ti kai hát te re bi zony ta lan – kü -
lö nö sen, ha fi gye lem be vesszük a
nagy föld raj zi tá vol sá gok ban kiala -
kult fe hér és csí kos sü gér po pu lá -
ció kat – így az utód ál lo má nyok tel -
je sít mé nye is kü lön bö zô. A leg jobb
ke resz te zé sek fel mé ré sé re több ta -
nul mány is szü le tett már a föld raj zi -
lag el té rô csí kos és fehérsügér po -
pu lá ciók ke resz te zé sé bôl ka pott
utó dok tel je sít mény vizs gá la tá val
kap cso lat ban (Hallerman, 2004).

∠ A ter me lé si költ sé gek leg na gyobb
ré szét ki te vô ta kar mány költ ség
csök  ken té se a ter me lés ha té kony sá -
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gá nak fon tos sa rok kö ve. Legutób bi
is me re teink sze rint szek tor ra ve tít -
ve a ta kar mány-e gyütt ha tó 2 kg/kg
kö rül ala kult (Carlberg és mtsai,
2000), ami nél a kí sér le ti ered mé -
nyek lé nye ge sen ked ve zôb bek
(1. táb lá zat).
A hib rid csí kos sü gér ter me lé sé ben

rej lô po ten ciált több or szág ban is felis -
mer ték. Kö zü lük leg je len tô sebb Iz rael,
amely a FAO ada tai alap ján 2002-ben
már 495 ton nát ál lí tott elô eb bôl a hal -
ból, mely nek ter me lé sét 1996-ban
kezd ték meg. Iz rae len kí vül te nyész tik
még Ka na dá ban, Me xi kó ban, Taj va -
non, Kí ná ban, Tö rökor szág ban, va la -
mint Eu ró pán be lül Olaszor szág ban és
Spa nyolor szág ban. Ter me lé sük rôl
azon  ban pon tos ada tok nem áll nak ren -
del ke zés re. 
A vi lág akvakultúra ter me lé sé nek

nö ve ke dé sé vel az el múlt év ti ze dek ben
elô tér be ke rü lô in ten zív tech no ló giák
olyan új hal fa jo kat igé nyel nek, ame -
lyek egy részt al kal ma sak az ipar sze rû
ter me lés re, más részt jól ér té ke sít he tôk.
Ilyen hal a hib rid csí kos sü gér, hi szen
hú sa rend kí vül íz le tes, szál kát lan, zsír -
sze gény és fe hér jé ben gaz dag, élelmi -
szeripari fel dol goz ha tó sá ga ki vá ló,
ugyanak kor ered mé nye sen ter mel he tô
ipar sze rû kö rül mé nyek kö zött is. Ezért
te nyész té sé nek to váb bi je len tôs ter je -
dé se vár ha tó a kö zel jö vô ben, mely nek
so rán ez a nagy ter me lé si po ten ciál lal
ren del ke zô sü gér fé le meg je len het a ha -
zai hal ter me lés ben is. 
A hal ter me lôk nek azon ban szá mos

prob lé má val kell szem be néz niük ab ban
az eset ben, ha a hib rid csí kos sü gér te -
nyész té sé vel kí ván nak fog lal koz ni.
Ter me lé se csak in ten zív, zárt re cir ku lá -
ciós rend sze rek ben kép zel he tô el,
amely vé del met nyújt az eset le ges szö -
ké sek el len. Ta vi ne ve lé sét, vagy ter-
mészetesvízi te le pí té sét a je len le gi ha -
lá sza ti, il let ve ter mé szet vé del mi tör -
vény nem en ge dé lye zi. A te nyész anyag
biz to sí tá sa sem könnyû feladat, hi szen
azt vagy kül föl di te nyész tôk tôl kell vá -
sá rol ni, vagy a sza po rí tá sá val kell pró -
bál koz ni. Sza po rí tá sá nak megol dá sá -

hoz azon ban két fajt kell fenn tar ta ni,
ame lyek kö zül kü lö nö sen a csí kos sü -
gér anyák tar tá sa je lent het prob lé mát. 
Sem mi kép pen sem vár ha tó te hát te -

nyész té sé nek széles körû és gyors ha zai
el ter je dé se, azon ban a ha zai ter mál vi -
zek hasz no sí tá sá ban rej lô le he tô sé ge ket
és a vár ha tó pia ci igé nye ket fi gye lem be
vé ve szá mol ni le het és kell a hib rid sü -
gér rel az áru vá lasz ték bô ví té sében. 
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