Gárdony, 2021. november 12.

Magyar Országos Horgász Szövetség
Pálinkás Imre Pál, kirendeltségvezető

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Általános áttekintés
• Keletkezése 12-15 ezer éve; hazánk 2. legnagyobb természetes
tava, Európa egyik legmelegebb édesvizű tava
• Vízjárása rendkívül hektikus, Kr. sz. 4. sz.-tól átlag 100 évente
kiszáradásközeli állapotba kerül, de az 1400-as évektől kezdve
nyolc nagy áradás (utolsó: 1963. +244 cm). Az elmúlt 65 évben öt
alkalommal szélsőségesen alacsony vízállás (1949., 2021., 1993.)
• Az időszakonkénti alacsony vízállás a tó szélsőséges
természetéből, kis vízgyűjtő területéből fakad, de egyre
gyakoribbá válik: az éves aszályhajlam nő, a hozzáfolyás
mennyisége csökken, klímaváltozás jelei felfedezhetők
• Jelenlegi vízállási helyzet: főként az elmúlt 2 (3) évi aszályos tél
miatt
• Ugyan ökológiai szempontból van előnyös, de turizmusra,
halállományra nézve katasztrófa – halpusztulás és kedvezőtlen
vízminőség kialakulásának kockázata magasabb
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

MOHOSZ szerepe, feladatai
• Mint a Velencei-tó halgazdálkodási hasznosítója (1974 óta),
közfeladat-ellátóként az őshonos halállomány (deklarált nemzeti
kincs!), a vízi életközösség, élőhely fenntartásáért és védelméért
felelős.
• Főbb feladatok:
- horgászati célú halgazdálkodási tevékenység
- haltelepítés-halőrzés (halgazdálkodási terv teljesítése)
- halegészségügy, szükség esetén halpusztulás kárelhárítása,
halmentés
- a horgászturisztikai fejlesztések összehangolása
- kapcsolattartás és együttműködés
- tájékoztatás - a rendelkezésre álló adatok alapján
- önkéntes vállalások (pl. szemétgyűjtés, rendezvények,
kezdeményezések)
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Halgazdálkodási terv 2021-2025.
• Halőrzés: hivatásos halőr, társadalmi halőr és segítő, rendőrségi
együttműködések minden szinten
• Haltelepítés: jelölés és tapasztalat – a korábbi ígéret szerint
átstrukturált telepítési szerkezet 2021-től – de a havária miatt
csúszik a megvalósítás:
• Vízállás normalizálódása után elmaradások pótlása
• Kötelező - P3: 45.000 kg, Cs 1-3: 400 kg, S 1-3: 600 kg, Co v. SzK:
500 kg
• Opcionális - Pzs egymillió, Pen félmillió kizárólag Velencei-tavi
vadponty fajta, vegyes keszeg 1.500 kg, Sügér ivadék 30.000 db
• Lehetőség kísérleti telepítésre, korosztály-arányos cserére indok
vagy szükség esetén (pl. piaci viszonyok, időjárási viszonyok)
• A BŐSÉGES HALÁLLOMÁNY NYILVÁNVALÓ KÖZÖS ÉRDEKÜNK
– DE SAJNOS VANNAK KORLÁTOK: haleltartó képesség,
ökológiai állapot, költségvetés
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Horgászrend, területi jegy, kikötők
• Országos és helyi horgászrend, szankciós szabályzat – 2022-ben
nincs tervezett érdemi változtatás
• Rendkívüli rendelkezések, pl. horgászati tilalom vagy
korlátozás – szükség esetén, meghirdetve (FB, honlap)
• Tó körüli „VIDD HAZA KAMPÁNY” megítélése eltérő, DE
horgászati jelentősége kiemelt fontosságú
• Tekintettel a nehéz helyzetre: jövőre a területi jegyárak és
jegytípusok sem változnak érdemben; ifjúsági horgászat
támogatása!
• Kikötők: megkezdődnek-folytatódnak a munkálatok
• Új vendégmólók első kontingense 2 héten belül érkezik
• Engedélyeztetési eljárás, feltételek teljesítése hosszabb
folyamat, erről később…
• Ha a COVID engedi: újra szeretnénk legalább hagyományos
rendezvényeinket megrendezni, kiegészítve e fórummal
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Haltelepítés vs. bevétel
• Halgazdálkodási terv teljesítése
• Rendszeres terven felüli többletkihelyezések
• Erőn felüli kihelyezések – versenyképes mennyiség, de az
élőhely, főként a táplálékbázis adottsága nem kedvező más
vizekhez képest (lsd. kagylók a Balatonnál)
• Növekvő költségek - stagnáló bevételek és horgászlátogatottság
• Halőrzés éves személyi költségei 2015-2020 között 31%-ról
45%-ra emelkedtek az éves jegybevétel arányában
• Halőrzés éves dologi költségei kevésbé változtak, de 2021től üzemanyagár-elszabadulás
• Haltelepítés éves költsége viszonylag változatlan volt: átlag
50% (40-60 között), 2021 ősztől drasztikus drágulási folyamat
indult el
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Intervenciós haltelepítés 2020.
• A Velencei-tóba összesen 44.025 kg ponty került kihelyezésre az
állami haltelepítési program keretében.
• A telepített halak összértéke – nettó 650 Ft/kg-os intervenciós
árral számítva – 30 047 063 Ft volt.
• A kihelyezett pontyok becsült átlagtömege 2,5 kg volt, de
jelentős mennyiségű – felső méretkorlátozás közeli vagy azt
meghaladó méretű – 5 kg feletti példány is volt közöttük.
• A többlet haltelepítési lehetőséggel a 2020. évi haltelepítések
összértéke meghaladta a 63 millió Ft-ot.
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Haltelepítés vs. bevétel
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Horgászlátogatottság alakulása
• 1980-as évek aranykora - 3,5-szeres látogatottság
• 1990-től folyamatos csökkenés: kevés szabadidő, nehéz
gazdasági helyzet, kiöregedés, elszívó hatások, kedvezőtlen
viszonyok, romló ökológiai állapot
• A tendencia 2010-re stabilizálódott, utána enyhe emelkedésnek
indult, de idén a kedvezőtlen viszonyok miatt jelentősen
csökkent, a turizmussal egyező mértékben;

• 2022. év eredményeit döntően a téli csapadékviszonyok és
visszatöltődés befolyásolja
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Horgászlátogatottság alakulása
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Halfogás vs. haltelepítés
• A telepített hal visszafogása nem vagy nem azonnal, illetve
hektikusan jelenik meg a fogásokban
• Telepítési szerkezet átstrukturálásával alkalmazkodás a
változásokhoz, pl. fajok és korosztályaik módosítása (P3,
növendék ragadozó), ragadozótelepítés arányának növelése
• Különösen a ragadozó fajok fogási esélye periodikusan változik
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Halfogás vs. haltelepítés
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Halpusztulások
• Optimális esetben is fordul elő szórványos, időszaki halpusztulás
• 2020 augusztusában hajnali oxigénhiány okozta süllőpusztulás,
160 db (250 kg) összegyűjtött tetem;
• összes elhullás ennek többszöröse lehetett
• már az év első felében is alig jelent meg a fogásokban
• 2020 decemberében tapasztalt kismértékű (20-40 kg)
keszegelhullás – telepítés! (10-20% veszteség gyakori)
• 2021 tavaszán süllőfészkek kísérleti kihelyezése történt, a
tapasztalatok mutatták a süllőállomány jelenlétét
• 2021 júniusában és augusztusában két jelentős halpusztulás – a
karika- és dévérkeszeg pusztult legnagyobb arányban
• a pusztulás oka más, antropogén mérgezés kizárásra került (1.
relatív oxigénhiány, 2. oxigénhiány+ammóniafelszabadulás)
• Kiadott hivatalos tájékoztatások elsőként, összesen 6
közlemény, számos sajtó- és média megkeresés (svéd, belga is)
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Halpusztulás 2021 június
Júniusi halpusztulás becsült és mérlegjegyek szerinti adatai
Fajonkénti becsült elhullások mértéke
06.17-29. között
keszegfajok
balin
küsz
amur
ponty
süllő
harcsa
egyéb (busa, e.kárász)
Összesen
Mérlegelt és kiszámlázott tételek

kg

db

3740
175
150
277
100
130
80
328
4980

22 500
350
5 000
20
30
80
3
15

kg

Ft

ATEV számla 1 - V-tó része

3174

448 090

ATEV számla 2 - V-tó része

1809

272 114

4983
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Halpusztulás 2021 augusztus
Augusztusi halpusztulás becsült és mérlegjegyek szerinti adatai
Fajonkénti becsült elhullások mértéke
08.13-09.30. között
busa
amur
keszeg
harcsa
ponty
süllő
balin
angolna
Összesen
Mérlegelt és kiszámlázott tételek
ATEV számla 3- V-tó része
ATEV számla 4 - V-tó része

2021.11.12.

kg

db
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395
3979
1020
50
80
20
1
6670

30-35
30-40
24 000
20
15
50
20
2

kg

Ft

4114
1887

491 665
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MOHOSZ saját költségvetéséből finanszírozott halpusztulással
kapcsolatos költségek

Bruttó költség (Ft)

Üzemanyag-felhasználás

231 864

Halegészségügyi vizsgálatok

132 300

Kifizetett állati tetem megsemmisítés - ATEV Zrt. (3 konténer + 1 beszállítás
számla)

1 176 680

Még nem számlázott állati tetem megsemmisítés várható ktg., ATEV Zrt. 1887 kg

270 000

Védőfelszerelések, segédeszközök, gyógyszer (nincs benne: korábban beszerzett
ládák, készített dögszedők költségei)

175 102

Tisztító-, fertőtlenítőszerek, takarítás (nincs benne: felajánlott klórmész 200kg, 20L
kézfertőtlenítő, és készleten lévő tisztítószerek)

11 792

Készleten lévő zsákok költsége (máshol könyvelt) kb. 2000 db
Személyi többletköltségek

1 694 160

ÖSSZESEN

2021.11.12.
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Halpusztulások 2021-ben
Haltetemek fajonkénti
gyűjtés során becsült
mennyisége, értéke

Mennyiség (kg)

Mennyiség (db)

Korrigált becsült
mennyiség** (kg)

Érték* (Ft)

Érték* (Ft)

keszegfajok

7 719

46 314

6 893 067

10 035

8 960 987

busa, ezüstkárász

1 453

50

435 900

1 598

479 490

harcsa

1 100

20

2 887 500

1 210

3 176 250

amur

672

60

1 411 200

fogassüllő

210

130

992 250

balin

195

370

532 350

ponty

150

45

133 950

szélhajtó küsz

150

5 000

133 950

1

2

2 000

angolna
Összesen

11 650

13 422 167

739
630
390
165
450

1 552 320
2 976 750
1 064 700
147 345
401 850
4 000

2
15 219

18 763 692

*érték meghatározása a 2021. őszi MOHOSZ-MAHAL ármegállapodás alapján történt
**a korrekció a nád közé sodródott, madarak által elfogyasztott, „fenékdög-hajlam” figyelembevételével, felfelé kerekítéssel történt
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Összegyűjtött haltetemek fajonkénti becsült megoszlása tömeg
szerint

szélhajtó küsz; 150 ;
1%

ponty; 150 ; 1%
balin; 195 ; 2%
fogassüllő; 210 ; 2%

angolna; 1 ; 0,01%

amur; 672 ; 6%

Becsült
halállomány:
150kg/ha,
cca. 350t

harcsa; 1 100 ; 9%

busa, ezüstkárász;
1 453 ; 13%
keszegfajok; 7 719 ;
66%

Teljes
pusztulás
5% alatt
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”

Összegzés, jövőbeli tervek
• Vízpótlás mesterséges megoldásának szükségessége, kiegészítve
iszapkotrási projekt és nádgazdálkodás újjászervezésével
• Amint lehet:
• Halgazdálkodási terv szerinti telepítések pótlása az új szerkezet
szerint
• Őshonos halállomány visszatelepítése
• Halállomány felmérő halászat megszervezése
• Velencei-tavi Horgászturisztikai és Kutató Központ létrehozása
• Monitoring rendszer pályázati megvalósítása
• Velencei-tó komplex és rendszeres kutatásának szükségessége
• Halbölcsők és ívóhelyek üzemeltetése, kísérleti süllőfészekkihelyezések folytatása
• Kikötői hálózat fejlesztése
• Parti horgászhelyek lehetőség szerinti megőrzése, fejlesztése
• Rendezvények szervezése
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Ezúton is köszönjük a haltetemek összegyűjtésében résztvevő civil
önkéntesek, szervezetek és hivatalos szervek, nem utolsósorban
halőreink, kollégáink és társadalmi segítőink hatékony segítségét!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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