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 Emlékeztető 
 

Esemény: A horgászat és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kapcsolódásai, intézkedések 
és feladatok 

Dátum: 2009. 09. 10. 

Helyszín: Hotel Ében 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 15-17. 

Levezető: Sátor Balázs 

Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona 

Előadók: Dr. Clement Adrienne (BME), Dr. Szilágyi Ferenc (BME) 

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (halászati fórummal közös regisztráció) 

Napirend: 13:30 – 14:00  Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
14:00 – 14:05  Megnyitó 
14:05 – 14:15  Dr. Clement Adrienne: A Víz Keretirányelv általános 
bemutatása 
14:15 – 14:40  Dr. Szilágyi Ferenc: A horgászat és a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezés kapcsolódásai 
14:40 – 15:30  Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők 
részvételével 
15:30-15:45  Kávészünet 
15:45-16:50  Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők 
részvételével 
16:50 – 17:00  A fórum zárása  

 
 
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
 
 
 
ELŐADÁS  Dr. Clement Adrienne 
ELŐADÁS Dr. Szilágyi Ferenc 
Dr. Józsa Vilmos 
HAKI Szarvas 

Véleménye szerint jó lenne, ha szabályoznák az etetőanyagok 
használatát. A haltelepítésnél mindenképpen figyelembe kell venni az 
ökológiai igényeket. 

Szakál Tamás 
Balatoni Horgászati Zrt. 

Vannak bizonyos utasítások: tilos például nagy mennyiségű és 
tápértékű etetőanyag kihelyezése. Azonban ez számokban nincs 
meghatározva. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
BME  

Ezek a szempontok részei a jó gyakorlatnak. Ezt is lehet szabályozni, 
az ellenőrzéssel azonban lehetnek gondok. A VKI azonban ilyen 
szintre nem megy el. Meg lehet állapítani az értéket, ami 
megengedhető. Például Lázbércnél csak etetőkosaras etetés 
lehetséges. Az egész kultúra kérdése. 

Sátor Balázs 
levezető 

Hol lehet akkor rögzíteni ezeket a feltételeket? 

dr. Szilágyi Ferenc 
BME  

Jogszabályban: a jó horgászati gyakorlat részeként. 

Kovács Ádám 
Bács-Kiskun Megyei HSZ 

Elmondta, hogy kevés a víz a Kiskunságon, ahol van ott is rossz 
minőségű. Szeretné tudni, hogy mikor lesz víz. 

Dr. Szilágyi Ferenc Nincsenek arra vonatkozó információi, hogy jelentősen javulna a 
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BME  helyzet. A dolog összefügg a felszín alatti vizek ügyével. Az 
intézkedések sincsenek közel, és az éghajlatváltozás is súlyosan fogja 
érinteni ezt a területet. 

Fűrész György 
MOHOSZ 

A fogalmakat szeretné tisztázni: nincsenek hivatásos horgászok, 
esetleg csak versenyhorgászok. A horgászatot nem lehet tavakra 
osztani, nem beszélhetünk horgásztavakról. Mindenféle vízen történik 
horgászat. Elmondta, hogy a halászati vízterületeken szigorúbbak a 
szabályok.  
Nem érti, hogy mit jelent a zavartalan halállomány. Gyakorlatilag 
ilyen nincs a nagy folyószabályozások óta. Elmondta, hogy hatalmas 
összegeket költenek arra, hogy a vizekben a nemes halak részaránya 
nagyobb legyen. A kisebb vizeken a kihelyezett halak 70-80%-a 
visszafogásra kerül. Ma 2-3 hetente van halasítás, amit ki is fognak. 
A vízminőségre nagy hatással van, jelentős befolyása van erre 
azonban az üzemeltetőnek. 
Kifejtette, hogy egzakt fogalmakat kell használni. A halászatnál 
halgazdálkodásról kell beszélni. A jó horgászati gyakorlat a hal 
kifogásának módszerére vonatkozik. Célszerűbb lenne a jó 
halgazdálkodási gyakorlat fogalmát használni, amire épülhet a 
módszertani gyakorlat. 

Dr. Pintér Károly 
FVM 

Elmondta, hogy két szférát kell külön kezelni: a tógazdasági 
haltenyésztést, más néven aquakultúrát és a természetes vizeinken 
folyó halgazdálkodást. Ez utóbbi néhány száz ember megélhetését 
biztosítja. Neki is az az álláspontja, hogy a horgásztavakkal nem 
érdemes külön foglalkozni, mert vagy bányató, vagy halastó, de 
általában egyik sem víztest, tehát nem tartozik a VKI-ba. 
Jó halászati gyakorlat nincs, csak jó halgazdálkodási gyakorlatról 
lehet beszélni, azt lehet megkövetelni. Van országos horgászrend, ami 
minden egyesületi tagra vonatkozik. Ezen túl lehet mutatni a jó 
halgazdálkodási gyakorlattal. 

Láda Gáspár 
HECSMSZ 

A jó halászati-, horgászati gyakorlat kérdésköréhez kapcsolódva 
elmondta, hogy nem szól a VKI a jó vízgazdálkodási, vízügyi 
gyakorlatról. Lesz-e erre valami metódus kidolgozva? Elmondta, 
hogy ha a horgászati gazdálkodó olyan vizeken dolgozik, ahol vízügyi 
gazdálkodó van, ott sok a konfliktus és előfordulnak halpusztulások 
is. 

Dr. Clement Adrienne 
BME 

Az egész VKI arról szól, hogy a vizek jó állapotba kerüljenek, és 
vannak erre vonatkozó metódusok is. A 379/2007. Korm.rendelet 
módosítás alatt van az ökológiai állapot javítása érdekében. A 
tervezés mostani fázisaiban elveket fogalmazunk meg. 

Láda Gáspár 
HECSMSZ 

A vízgazdálkodás feladatai eddig nem hangzottak el. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
BME  

Elmondta, hogy azokról máshol lesz szó. Meg lehet találni a vízügy 
feladatait. A hivatásos horgász kifejezést egy FVM anyagból szedte 
ki. A jó horgászati, illetve halgazdálkodási gyakorlat fogalmi 
kérdéseiben elfogadja a jelen lévők véleményét, tulajdonképpen a 
lényeg csak az, hogy jogszabályi szinten tartalmazza a szükséges 
előírásokat. A JTGY ökológiailag releváns részeit kombinálni kellene 
a horgászati specifikumokkal, így lehetne megalkotni a jó horgászati 
gyakorlatot, amelyre tudomása szerint EU-s kötelezése is van az 
országnak. A jó horgászati gyakorlat nem egyenlő a horgászati 
házirenddel. 

Dr. Pintér Károly 
FVM 

Elmondta, hogy a jó tógazdálkodási gyakorlat csak a halastavakra 
vonatkozik, de lehet újat kidolgozni. 
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Dr. Kádár Mihály 
OKI (ÁNTSZ) 

Megemlítette, hogy ő még életében nem horgászott. A programban 
viszont szerepel a rekreáció is, és érdekelte volna a VKI és a 
fürdővizek kapcsolata. Igaz, hogy a jó fürdővízminőségnek nincsenek 
összefüggései a VKI-val. A fürdővizek mikrobiológiai ellenőrzésével 
foglalkoznak, amivel a VKI nem, pedig fontos lenne. Lesz-e erről szó 
valamikor? 

Dr. Clement Adrienne 
BME 

A két dolog úgy kapcsolódik össze, hogy a fürdővíz kijelölés egyfajta 
védettséget jelent. Átvették a mikrobiológiai értékeket, de 
beavatkozásra csak akkor van szükség, ha valami nincs rendben, és a 
fürdőzés kritériumai nem teljesülnek. Az, hogy a minősítési 
programban a paraméterek között nem szerepeltek a baktériumok egy 
központi döntés volt. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
BME  

A legújabb programban már nem szerepel a rekreáció, nem javasolta 
ezt olyan fórumon kitárgyalni, ahol főként halakkal foglalkozó 
szakemberek vannak jelen. Azért vették ki, mert csak horgászati 
vonatkozásban gondoltak itt rá. A rekreáció témája az önkormányzati 
tematikus fórumba van integrálva, önmagában megérne egy külön 
fórumot 
Szükség lenne egy, a fürdővizekre vonatkozó rendeletre, ami védett 
területként jelöli meg a fürdőhelyeket. Jelenleg van ugyan egy 
rendelet, ami a strandokat jelöli ki védett füdőhelyként, de ezek csak 
kis részei egy-egy víztestnek. Ugyanez vonatkozik a gazdaságilag 
fontos fajok élőhelyének védelmére. Ez utóbbira vonatkozóan 
jelenleg semmiféle hazai jogszabály nem létezik. 

Dr. Clement Adrienne 
BME 

A fürdőhelyek hozzá vannak rendelve a víztestekhez, ha ezek rosszak, 
akkor az megjelenik a minősítésben és intézkedni kell. Ha a 
víztestállapota miatt nem jók a fürdővíz kritériumai, akkor a VKI 
intézkedést ír elő. 

Kiss Tamás 
Nógrád Megyei MGSZH 

Azzal kapcsolatban, hogy a horgászat szennyező vagy sem elmondta, 
hogy célszerű lenne a víz típusának és paramétereinek figyelembe 
vételével egy etetési szintet meghatározni. 

Bokor Károly 
H.Ek. Baranya MSZ 

Elmondta, hogy ő néhány kilóra tenné a használt etetőanyagot 
horgászonként. Lehet, hogy valahol ez divatos, de sokan nem 
használnak. A kommunális szennyezésekhez képest pedig még így 
sincsenek sehol. 
A jó gyakorlattal kapcsolatban felvetette, hogy milyen ökológiai 
állapotok lettek a szabályozások következtében: kevés az ívóhely. 
Erről a negatív hatásról nem nagyon beszélünk. Csökken a Duna 
vízszintje: azok a területek, amik valamikor vizet kaptak ma szárazon 
állnak. Néhány helyen van ugyan revitalizáció, de rengeteg mindent 
vesztettünk. Szükség van jó műszaki vizes gyakorlatra is. 
A rekreációs halászat szóösszetételt nehéz értelmezni. A horgász 
keresi a rekreációt. 

Láda Gáspár 
HECSMSZ 

Megemlítette a vízi közlekedést, mint jelentős konfliktusforrást. 
Elmondta, hogy ezen a téren teljes a szabályozatlanság. Nem a 
folyami szállítmányozás ellen emelt kifogást. A kisebb motor hajtotta 
járművek játszóterévé váltak a vizek, amelyeknek a jó állapota ezáltal 
jelentősen romlik. 

Fűrész György 
MOHOSZ 

Az iménti felszólaláshoz hozzátette, hogy a nagyhajós vízi turizmus is 
okoz ökológiai károkat. Ausztriában bebizonyították, hogy ez a fajta 
tevékenység az ivadékokra nézve nagyon káros. A fokozott vízi 
közlekedés veszélyt jelenthet, vizsgálni kellene a következményeit. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
BME  

Egyetért az imént elhangzottakkal azzal kapcsolatban, hogy ez 
komoly konfliktust jelent: az ivadékok, ívóhelyek állapotát nagyon 
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rontja. Kisvíznél a nagy hajók csigái még a Dunán is szinte a fenékig 
lehatolnak és annak élővilágát is károsítják. A Bokor Károly által 
említett medersüllyedés kérdésében ajánlja a Duna-fórumot. A 
Gemenci Rehabilitációs Program keretében megvalósuló fokok 
rendbehozatala és a vízvisszatartó műtárgyak építése a 
medersüllyedést és az ágrendszerek kiszáradását nem fogják 
megakadályozni. A feltöltődés természetes folyamat, amit az emberi 
hatások (pl. árterek szűkítése, felvízi tározók) gyorsítanak, ezért 
intézkedés szükséges ellene. Fenékküszöb építésével, 
mederszűkítéssel vagy vízlépcsővel lehetne műszakilag véglegesen 
megoldani a problémát, azonban ennek ökológiai, hajózási, stb. 
hatásait alaposan mérlegelni kell.  

Sátor Balázs 
levezető 

Az intézkedések mennyire nyitottak még? Mennyire van 
előrehaladva? Most ugye az elvek fogalmazzuk meg és a részletes 
tervezés 2012-ig kell, hogy megvalósuljon. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
BME  

Igen, most az elvek kerülnek megfogalmazásra. Módosítani ezeken is 
lehet december második harmadáig. Ezt követően kerül sor a 
konkrétumok kidolgozására.  

Sátor Balázs 
levezető 

Financiálisan van-e esély arra, hogy akár ebben a ciklusban is 
lehessen forráshoz jutni, vagy csak 2013. után? 

Mozsgai Katalin 
Öko Zrt. 

A jelenlegi, aktuális finanszírozásba a rugalmasságon múlik, hogy 
belekerülhet-e valami, vagy ténylegesen csak 2013. után. 

Papp András 
Csongrád Megyei MGSZH 

Véleménye szerint úgy beszélünk a haltenyésztés ökológiai hatásairól, 
mintha az rossz lenne, pedig ez nem ilyen egyértelmű. A halászati 
hasznosításhoz halgazdálkodási tervet kell készíteni, amit a hatóságok 
hagynak jóvá és ellenőriznek is. Tehát nem lehet egyértelműen 
kimondani, hogy a hatásuk káros. 

Dr. Szilágyi Ferenc 
BME  

Egyet ért az iménti felszólalással. A horgászati célú haltelepítések 
ellenőrizetlen és túlzott mértékét kifogásolja. Az természetes helyes, 
hogy annyit telepítenek, amennyit ki is vesznek. Nyilván azonban 
vannak üzleti érdekek, de lehet szabályozni, hogy a kifogott 
mértéknek megfelelő betelepítés legyen. Nem azt mondja, hogy 
minden esetben káros a haltelepítés, csak ha azt, ökológiailag 
szempontokat figyelmen kívül hagyva, rosszul végzik. 
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