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A szakkollégium vezetősége és tagjai nevében szeretnénk megköszönni a mun-
kánkhoz nyújtott rengeteg segítséget szakmai irányítónknak, Dr. Bokor Zoltánnak, 
valamint a Halgazdálkodási Tanszék vezetőjének, Dr. Urbányi Bélának és összes 
munkatársának a szakmai támogatást. Szeretnénk megköszönni továbbá Dr. Bujáki 
Gábor kollégiumi Főigazgató Úrnak a segítséget, és a Kollégium által rendelkezé-
sünkre bocsájtott helyszíneket. Az adminisztrációban nyújtott segítségért köszö-
net illeti Sára Annát. Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk a prog-
ramjainkra ellátogató hallgatóknak, valamint a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 
azonosító számú, „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének 
fejlesztése a Szent István Egyetemen” projektnek és az azt lebonyolító munkatár-
saknak.

Gödöllő, 2013.05.29.

A Szakkollégium nevében,

Köszönetnyilvánítás

Bencsik Dóra
elnök

Fodor Ferenc
alelnök/volt elnök
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A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium 2005-től kezdte meg működését 
néhány aktív hallgató tevékenysége révén. Kezdetekben esetleges módon folyt 
a munka: néhány meghívott előadó által tartott előadás megszervezésében me-
rült ki a Szakkollégium tevékenysége. A SZIE MKK KTI Halgazdálkodási Tanszé-
ke illetve Dr. Bujáki Gábor kollégiumi főigazgató azonban nagy lehetőséget látott 
a szakkollégium működésének kiterjesztésében, így 2010-ben a már az Oktatási 
Minisztérium által is regisztrált Szakkollégium a tevékenységének fokozása érde-
kében részese lett egy nagy a Szent István Egyetem által beadott a tehetséggon-
dozásra fókuszáló TÁMOP projektnek. 2011-ben a projektet támogatásra ítélték, 
így a Szakkollégium közel 13 millió forinttal vágott neki a 2 éves megvalósítá-
sú, a hallgatók öntevékeny, az egyetemi graduális képzését kiegészítő szakmai 
megvalósításának. A munka során a Halgazdálkodási Tanszék szakmai felügye-
lete mellett számos szakember látogatta meg a Szakkollégiumot, és előadása-
ikkal hozzásegítette a hallgatókat az egyetemi tananyagot kiegészítő gyakorlati 
tudás megszerzéséhez és a gondolkodásmód kiszélesítéséhez. Az előadásokon 
kívül számos rendezvény, konferencia, szakmai tanulmányút stb. megvalósítása 
köszönhető a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 azonosítójú projektnek. 
Összességében elmondható, hogy a két év alatt olyan gyakorlati és elméleti szak-
mai tudásanyaggal sikerült bővíteni a hagyományos egyetemi képzésben megsze-
rezhető tudást a résztvevő hallgatók számára, melyre a TÁMOP projekt hiányában 
nem lett volna lehetőség. A szakmai tapasztalatok mellett a hallgatók gyakorlatot 
szerezhettek egy nagy az Európai Unió által társfinanszírozott projekt adminiszt-
ratív lebonyolításában is, mely a mai pályázatorientált világban elengedhetetlenül 
fontos. Végül de nem utolsósorban a megvalósítás során számos szakmai és ba-
ráti kapcsolat kötettett, mely a hallgatók pályafutását életük során meghatároz-
hatja illetve befolyásolhatja.

Gödöllő, 2013. 05. 02.

Tisztelettel és üdvözlettel,

Előszó

Dr. Bokor Zoltán        
projektvezető, a Szakkollégium szakmai irányítója
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Bevezetés
A Halászati és Horgászati Szakkollégium mai formájában 2009-ben alakult, azon-
ban a szűkös források miatt, nehezen működött. Az elmúlt években a szakkollé-
gium tevékenysége néhány szakmai előadásra, illetve közös programokra (hor-
gászverseny, egyénileg szervezett szakmai kirándulások) korlátozódott.
Örömteli pillanat jött el 2011. szeptemberében a SZIE Halászati és Horgászati 
Szakkollégium életében, hiszen a TÁMOP 4.2.2.B/1-2010-0011 pályázat keretein 
belül lehetőségünk nyílt, előadás sorozatok, hazai és külföldi szakmai tanulmá-
nyutak szervezésére, nemzetközi konferenciákon való részvételre, illetve konfe-
renciák szervezésére is.
Az elmúlt két évben 16 előadást szerveztünk a legváltozatosabb témákban, de 
mindig a hal állt a középpontban. Előadóink között voltak egyetemi tanárok, kuta-
tók, elismert halászati szakemberek és kitűnő horgászok. Előadásaink népszerű-
ek voltak a hallgatók körében, és mindig nagy létszámban látogatták azokat. 
A szakkollégium legkiválóbb hallgatói részt vettek az EAS (Europian Aquaculture 
Society) ill. a WAS (World Aquaculture Society) által szervezett, Európa és a világ 
legnagyobb akvakulturával foglalkozó konferenciáin 2011-ben Rodoszon és 2012-
ben Prágában.
A pályázat nyújtotta lehetőségeket kihasználva négy hazai és két külföldi (Hor-
vátország, Szlovénia) tanulmány utat is szervezhettünk. Ezek során ellátogattunk 
számos hazai halgazdaságba, tengeri ketreces halnevelő telepekre, védett ten-
geröblökben telepített kagyló és osztrigafarmokra, márványpisztráng génmegőr-
ző és szaporító állomásra, és még hosszasan sorolhatnánk az elmúlt két év ese-
ményeit, de erről majd a későbbiekben részletesen beszámolunk.
A szakkollégium tevékenysége azonban nem merült ki az előadásokban, konfe-
rencia részvételekben és tanulmányutakban. Az elmúlt két évben részt vettünk a 
II. és III. Gödöllői Halászati-horgászati Szakember-találkozó szervezésében, va-
lamint 2013-ban megrendeztük az I. Halászati Felsőoktatási Workshop-ot, ahol 
az összes halászati képzést folytató felsőoktatási intézmény képviseltette magát.
A kezdeti nehézségeket leküzdve, a pályázati útvesztőket kiismerve egy nagyon jó, 
összetartó kollektíva alakult ki, ahol soha nem felejtettük el közös szenvedélyün-
ket a HALAK-at!

A kiadvány olvasásához jó szórakozást kívánunk,

Tisztelettel és üdvözlettel,

Bencsik Dóra és Fodor Ferenc
A SzIE Halászati és Horgászati Szakkollégium 

jelenlegi és volt elnöke
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A Halászati és Horgászati  
Szakkollégium vezetősége

Bencsik Dóra
a szakkollégium jelenlegi elnöke vagyok, első 
éves PhD hallgató a Halgazdálkodási Tanszéken. 
2009-től doktori képzésem kezdetéig tanszéki de-
mostrátorként dolgoztam a Halgazdálkodási Tan-
széken. 2011 szeptemberétől 2012 szeptemberéig 
láttam el a SzIE Halászati és Horgászati Szakkol-
légium elnökhelyettesi feladatait. Fő érdeklődési 
és kutatási területem a zebradánió modellen vég-
zett toxikológiai és fejlődésbiológiai vizsgálatok.

Fodor Ferenc
2006-ban kezdtem meg tanulmányaimat a Szent 
István Egyetemen Állattenyésztő mérnök Bsc sza-
kon. A kezdetektől fogva céltudatosan a halak felé 
orientálódtam és alapító tagja voltam a halászati 
szakkollégiumnak. A TÁMOP 4.2.2.B/1-2010-0011 
pályázat megnyerése nagy lendületet adott szak-
kollégiumunk életének, és nekem, mint a szak-
kollégium akkori elnökének sok-sok tennivalót 
jelentett. Jelenleg az Öko 2000 Kft.-nél dolgozok, 
mint kutatás fejlesztő munkatárs és levelező hall-
gatóként SZIE Állattenyésztés-tudományi Dokto-
ri Iskolában folytatom PhD tanulmányaimat, de a 
szakkollégiumi munkában továbbra is igyekszem 
aktívan részt venni alelnöki funkcióban.
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Kaczkó Dániel
A szakkollégiumban alelnökként tevékenykedem, 
jelenleg harmad éves végzős állattenyésztő mér-
nök BSc szakos hallgató vagyok.
A Halgazdálkodási Tanszéken tanszéki demonst-
rátorként veszek részt a Tanszék munkájában. 
Tanszéki feladataim közé tartozik a vízkémiai la-
bor eszközeinek felügyelete, a labor karbantartá-
sa, a hallgatók munkáinak koordinálása. Kutatási 
területem és szakdolgozati témám a sebes piszt-
ráng (Salmo trutta m. fario) vérvonalának kuta-
tása. amely során a sebes pisztráng dunai, illetve 
atlanti vérvonalával foglalkozom. A fentiek mellett 
több jelenleg is folyó kutatásba is besegítek. Töb-
bek közt részt veszek zebradánió ivarsejtmélyhű-
tésben, valamint egy nemzetközi együttműködés-
ben is, amelynek célja a Soča folyó veszélyeztetett 
pisztrángfajtáinak spermamélyhűtése.

Papp Ádám
Tanulmányaimat a Szent István Egyetemen 2010-
ben kezdtem, Vadgazda mérnők Bsc szakon. A 
természet, a vad szeretete, és a vizek világa irá-
nyította választásomat. Óriási lehetőség volt szá-
momra a halászati szakkollégium, és azonnal 
kaptam a lehetőségen, sőt az indulás óta a szer-
vezet alelnökeként, egyben a legfiatalabb tagként 
segítek igazgatni a szakkollégium dolgait. Remé-
lem továbbra is működni fog a szervezet, és továb-
bi lehetőségeket nyújt majd a halászat és horgá-
szat iránt érdeklődő tanulóknak.

A Halászati és Horgászati  
Szakkollégium vezetősége
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A Halászati és Horgászati  
Szakkollégium vezetősége

8

Dr. Bokor Zoltán
A SZIE Halgazdálkodási Tanszékének támogatá-
sával, 2005-ben, PhD hallgatóként, illetve kollégi-
umi nevelőtanárként kezdtem el szervezni a Szak-
kollégium életét, míg 2013-tól már tudományos 
munkatársként segítem a diákszervezet szakmai 
munkájának irányítását. 
Fontosnak tartom az egyetemi képzésen kívüli, 
önszorgalomból végzett tanulási és tapasztalási 
lehetőségeket, melyek elősegítésére kiemelten 
alkalmas a Szakkollégium tevékenysége. Másik 
fontos tényező, hogy a szakkollégiumi rendezvé-
nyek tovább erősítik a Halgazdálkodási Tanszék 
munkatársai és az egyetemi hallgatók között már 
meglévő kapcsolatokat, fokozva ezzel a két cso-
port közötti aktív kommunikációt és együttműkö-
dési lehetőségeket.
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Az elmúlt két év  
aktív tagjainak névsora

Bencsik DóraBencsik Dóra Bernáth GergelyBernáth Gergely

Ditrói BalázsDitrói Balázs

Boltizár OttóBoltizár Ottó

Gazsi GyöngyiGazsi GyöngyiGazsi Gyöngyi
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Dr. Bokor ZoltánDr. Bokor Zoltán
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Guti Csaba FerencGuti Csaba Ferenc

Az elmúlt két év aktív  
tagjainak névsora

Jéri DávidJéri Dávid

Kaczkó DánielKaczkó Dániel Kakuszi ZoltánKakuszi Zoltán

Kocsis MátéKocsis Máté Kollár TímeaKollár Tímea
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Koncsek ÁdámKoncsek Ádám

Az elmúlt két év aktív  
tagjainak névsora

Kotrik LászlóKotrik László

Kovács GáborKovács Gábor Lévai Tamás

Mészáros ErikaMészáros Erika Nagy Tímea  
Melinda

Nagy Tímea Nagy Tímea 
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Lévai Tamás
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Az elmúlt két év aktív  
tagjainak névsora

Szakáli János 
Miklós

Varju Milán

Varga Andrea

Víg GergőVarju Milán
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Papp ÁdámŐsz ÁgnesŐsz Ágnes
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Szakmai előadássorozat
A szakkollégium elmúlt két éve során négy előadássorozat került megrendezés-
re. Az előadások tematikáját úgy állítottuk össze, hogy a halászat, a horgászat és 
az akvarisztika iránt érdeklődők is megtalálják a kedvükre való témát. Az egyes 
témakörök bemutatására egy az adott szakterület kiemelkedő tudással és tapasz-
talattal rendelkező szakértőjét hívtuk meg, azzal a céllal, hogy a hallgatók olyan 
információkhoz juthassanak, melyeket a hagyományos tanóra keretein belül nem 
kaphattak meg. Előadásainkat mindig nagy érdeklődés övezte, úgy a tudományos 
témájúakat, mint a fényképes élménybeszámolókat. A sorozat legnagyobb sikeré-
nek azt tekintjük, hogy számos diáktársunk érdeklődését sikerült felkeltenünk a 
halgazdálkodás és a halak iránt.

Az elhangzott előadások:
I. sorozat:
Dr. Urbányi Béla: A magyar horgászat és halászat jelene és jövője, 2011. október 10.
Ittzés István: Brazíliai haltenyésztés tapasztalatai egy magyar szakembertől, 
2011.november 7.
Nagy Krisztián: A tengeri akvarisztika lehetőségei hazánkban, 2011. november 28.
Dr. Csenki Zsolt Imre: Pergető horgászat kis patakokon, 2011. december 5.

II. sorozat:
Csorbai Balázs: Legyezőhorgászat külföldi vizeken, műlégykötés, 2012. február 13.
Bardócz Tamás: Intenzív haltenyésztés jövőbeni lehetőségei, 2012. március 12.
Dr. Horváth Ákos: Génmegőrzés a haltenyésztés a Tolmini Horgászegyesület vize-
in (Szlovénia), 2012. március 19.
Dr. Mézes Miklós: Egyes növényi fehérjék kedvezőtlen hatása halak bélcsatorná-
jának állapotára- a kedvezőtlen hatások elleni védekezés módszerei és lehetősé-
gei, 2012. május 14.
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Szakmai előadássorozat
III. sorozat:
Dr. Müller Tamás: Egyes hazai védett és veszélyeztetett halfajok eredeti élőhelyen 
kívüli védelmének lehetősége (ex situ védelem), 2012. október 15.
Füstös Gábor: A balatoni halászat jelene és jövője, 2012. november 5.
Lukácsi Béla, Kovács Adrián: Folyóvízi harcsapergetés és kuttyogatás, 2012. novem-
ber 19.
Szári Zsolt: Nyíltvízi pontyozás, 2012. november 26.

IV. sorozat 
Dr. Csenki Zsolt Imre: Zebradánió- csíkos divathullám a kutatásban, 2013. március 
4.
Dr. Mézes Miklós: Mikotoxinok hatása a halak termelésére és egészségi állapotá-
ra, 2013. március 25.
Polyák Csaba, Merényi Botond: Rakós, match és feeder botos versenyhorgászat, 
2013. április 8.
Molnár Tamás: Egy üzemen kívüli horgásztó újjáélesztése és üzemeltetése, avagy 
pályakezdés gödöllői halas diplomával, 2013. április 15.

14
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I. Hazai tanulmányút 
(Lillafüred, Jászkisér, Szarvas, Akasztó)

A SzIE Halászati és Horgászati Szakkollégium szervezésében a TÁMOP-4.2.2/B-
10/1-2010-0011azonosító számú, „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex 
rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” pályázat keretein belül részt 
vehettünk többen egy három napos belföldi tanulmányúton 2011. november 4. és 
2011. november 6. között.
A tanulmányút első állomásaként a Hoitsy és Rieger Kft. Lillafüreden működő 
pisztrángtelepét tekinthettük meg. A cég vezetője, Hoitsy György fogadta a cso-
portot. Rövid történeti áttekintés után a tavak között sétálva és meg-megállva 
folytattuk a látogatást, itt már a termelési adatokról és a termelt fajokról is hall-
hattunk. A tiszta vizű tavakban sebes pisztrángot (Salmo trutta m. fario Linné, 
1758.), szivárványos pisztrángot (Onchorhynchus mykiss Walbaum, 1792.), és pa-
taki szajblingot (Salvelinus fontinalis Mitchill 1815.) szaporítanak, évente fél millió 
ikrát keltetve. A sok hasznos információ meghallgatása és a gazdaság körbejárá-
sa után tovább indultunk tanulmányutunk következő állomására Jászkisérre.

A Jászkiséri Halas Kft. barramundi telepén Csorbai Balázs, telepvezető fogadott 
minket. Hallhattunk néhány szót arról, hogy hogyan is jött létre a telep. A telepen  
a barramundi (Lates calcarifer) halfajjal foglalkoznak. A szaporodásához tenger-
víz kell, viszont további életét félsós vagy édesvízben is le tudja élni. Ezt kihasznál-
va tartják a telepen termál kutakból származó meleg, édesvízben. A hal ragadozó, 
és a faj jó tulajdonsága az intenzív körülmények közötti tartás szemszögéből, hogy 
könnyen tápra szokik és azon jól nevelhető.

15
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I. Hazai tanulmányút 
( Lillafüred, Jászkisér, Szarvas, Akasztó)

Az intenzív telep látogatása után átmentünk a Kft. központi telepére, ahol megte-
kintettük a multifunkcionalitás jegyében épült panziót, horgászparkot és csárdát. 
A séta és a beszélgetés után egy finom ebédet fogyaszthattunk el a csárdában, 
ahol meg is kóstolhattuk a barramundit.

A második napon a Halászati és Öntözési Kutatóintézetet látogattuk meg, meg-
tekintettük az egységeket, valamint részletesebben megismerhettük az Intézet 
területén működő Szarvas-Fish Kft. intenzív afrikai harcsa (Clarias gariepinus) te-
lepét. A telepen Müller Péter ügyvezető és tulajdonos fogadott minket. A korábban 
tokfélék előállításával foglalkozó telepen ma már kizárólag afrikai harcsa terme-
lése folyik. A telepen tehát intenzív rendszerben nevelik a halat. Müller Pétertől 
hallhattunk még arról, hogy a Kft. működtet egy másik nevelőtelepet Tukán, vala-
mint egy nagyobb feldolgozót Tiszacsegén, és egy kisebbet a szarvasi telephelyen 
is. Ezekről a telephelyekről oldják meg a főként frissen és gyorsfagyasztva érté-
kesített halhús eljuttatását a fogyasztókhoz. Az érdekes eszmecsere után meg is 
kóstolhattuk a helyi harcsát. A kései ebéd után jól esett egy kis séta keretein belül 
megtekinteni Szarvas városának nevezetesebb helyeit.
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I. Hazai tanulmányút 
( Lillafüred, Jászkisér, Szarvas, Akasztó)

Tanulmányutunk utolsó napján az akasztói Öko-2000 Vállalkozást és a hozzá tar-
tozó multifunkcionális halgazdaságot látogattuk meg. A helyszínen Szabó Róbert 
telepvezető fogadott minket, s az irányt rögtön a gazdaság termelésének egyik 
központi helye, a felújított telelőrendszer, majd az újonnan épült keltetőház és in-
tenzív rendszer felé vettük. Számtalan érdekességet hallhattunk tőle a gazdaság 
történetével és a szikesen történő halnevelési technológiával kapcsolatban. Erre 
alapozva hozták létre egy azonos termelési feltételekkel és technológiával dol-
gozó konzorciumot, melynek tagjai a Szikiponty védjegy alatt állítanak elő halat 
azonos minőségben.
A vállalkozás nemrégiben felépített egy 
intenzív nevelésre alkalmas betonme-
dencés rendszert, melyben jelenleg lé-
nai tokot (Acipenser baeri) , vágó tokot 
(Acipenser gueldenstaedtii), compót 
(Tinca tinca), valamint vizát (Huso huso) 
is nevelnek. A vállalkozás multifunkcio-
nalitásának ékes példája a központban 
található Akasztói Halascsárda és Hor-
gászpark. A csárdában, a pisztrángot 
leszámítva, a saját maguk által termelt 
halat értékesítik, készétel és friss hal 
formájában is. A vendégek igényeinek 
maximális kielégítésére törekszenek. A 
csárda mellett üzemeltetnek horgász-
parkot, a gyerekeknek kialakítottak egy 
sekély vizű strandot, partján a pihenni 
vágyó szülőknek pezsgőfürdővel és sza-
unával. 
Akasztón rengeteg érdekesség és a mo-
dern technológia mellett láthattunk egy 
jól működő, igazi multifunkcionális gaz-
daságot.
Ezek után a Halas csárdában elfogyaszthattunk egy nagyon finom halas ebédet, 
természetesen akasztói szikipontyból készült fogásokkal.
Összességében elmondható, hogy a tanulmányút érdekes volt, rengeteg szakmai 
információt szereztünk, a szakkollégiumi tagok szakmai fejlődéséhez nagyban 
hozzájárult.
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II. Hazai tanulmányút  
(Budaörs, Győr, Varsád, Rétimajor)

A SzIE Halászati és Horgászati Szakkollégium szervezésében részt vehettünk egy 
több napos hazai tanulmányúton 2012. november 2. és 2012. november.4.között 
Budaörsön, Győrben, Varsádon valamint Rétimajorban.
A PLP Seafood Hungary Kft. budaörsi telephelyére pénteken a kora délelőtti órák-
ban érkeztünk, ahol egy, az Európai Unió által engedélyezett halfeldolgozó üzem 
működik. Naponta érkezik friss hal szállítmány a világ minden pontjáról teherau-
tóval, illetve repülővel.  A legszigorúbb élelmiszer biztonsági követelményeknek 
is megfelelnek. Tizenhat fős csoportunkkal körbejártuk a cég telephelyét valamint 
mélyhűtő kamráit és halfeldolgozó részlegeit. Minden egyes lépést megfigyelhet-
tünk és nyomon követhettünk a hal beérkezésétől egészen a feldolgozás a és cso-
magolás pillanatáig. A látogatás végén friss lazacból készült steakkel vendégelt 
meg minket Palotás Péter házigazda, szemléltetve a páratlan minőségű halat.

Utunkat folytattuk tovább Győrbe, ahol a Győri „Előre” Halászati Termelőszövetke-
zet telepét tekintettük meg. A telephelyet gondosan körbejárva és tanulmányozva 
megtudtuk, hogy  a cégük 1945-ben alakult, és ma is a legjelentősebb halászati 
tevékenységet folytató vállalkozások között tartják számon. Jelenleg Magyaror-
szágon az édesvízi halak palettáján a legszínesebb termékkörrel rendelkeznek, 
amelyben a konyhakész élelmiszerek is megtalálhatóak.(halászlé,pástétomok,-
füstölt haltermékek, valamint fekete kaviár (Caviar Danubius ).
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II. Hazai tanulmányút  
(Budaörs, Győr, Varsád, Rétimajor)

Választékukban megtalálható a ponty, a pisztráng, a busa, a kárász, a szürke har-
csa egész évben. Szezonálisan csuka, süllő, compó, és amur kapható.  A telephely 
jelenleg a legkorszerűbb napkollektor technológiával rendelkezik a hazai hal-
gazdaságok között. A gazdaság látogatása után elfoglaltuk esti szálláshelyünket 
Győrben a Széchenyi István Egyetem Kollégiumában.
Másnap az utunk Varsádra vezetett, ahol a Czikkhalas 
Halastavai Kft. tógazdaságát tekintettük meg. Czikk 
László vezetésével bemutatásra került a tógazdaság. 
Részüzemű tógazdaságként működik, ami azt jelenti 
, hogy nem rendelkezik halkeltetővel és az  előneve-
lés illetve az egynyaras halnevelés volumene is igen 
alacsony. A cég fő tevékenysége a piaci haltermelés, 
ebből is a ponty. A cég haltermelésen kívül foglalko-
zik még haleladással is, horgászegyesületek valamit 
hipermarketek részére. A Czikkhalas Halastavai Kft. 
új tevékenységei közé sorolja az erdő és vadgazdál-
kodást. A tolnai hegyháton erdeikben a hazai nagyva-
dak közül az összes fellelhető, három éve jól működő 
vadásztársaságot is irányítanak.
A látogatás végeztével szakkollégiumunk korábbi el-
nöke, a cég tógazdaságvezető- helyettese Fodor Fe-
renc várt minket fenséges harcsapaprikással és tú-
rós csuszával.
A kései ebéd mindenki számára felüdülés volt, a harcsapaprikás elfogyasztása 
közben a tógazdával beszélgettünk a jövőbeni tervekről,célokról. Este Szekszár-
don elfoglaltuk szállásunkat a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Kollégi-
umában. Az este folyamán közös vacsorával és társalgással zártuk a tartalmas 
napot.
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II. Hazai tanulmányút  
(Budaörs, Győr, Varsád, Rétimajor)

Kirándulásunk utolsó napján az Aranyponty ZRt. rétimajori gazdaságát tekintet-
tük meg. Megtekintettük az ország egyetlen Halászati múzeumát, amit az egykori 
Zichy gróf család építtetett. A terület 1994-ben megkapta a természetvédelmi mi-
nősítést, jelenleg a Duna-Ipoly Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik. A terület 
Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik, mellyel  a vonuló vízi madarakat védik.
Az Aranyponty Halászati ZRt. jogelődje 1989-ben - első magyar magán halászcég-
ként – Aranyponty Kistermelők Szövetkezete néven kezdte meg működését. 
A tórendszer jelenleg 12 (10–70 ha-os) nagy tóból, 16 (1–5 ha-os) kis tóból és 21 
telelő tóból áll. A rétimajori telepen teljes vertikumú halgazdálkodás folyik. A te-
nyésztett halfajok: ponty, fehér és pettyes busa, amur, csuka, harcsa, süllő, com-
pó, a díszhalak közül a koi és az aranyhal különböző változatai. Nagy hangsúlyt 
fektetnek az őshonos, Kárpát-medencei halak szaporítására – így compót, dévér 
és jászkeszeget, sügért és balint jelentős számban szaporítanak.
A terület bemutatása után a csárdában elfogyasztottuk ebédünket. Nem minden-
napi tudásanyaggal gazdagodva indultunk vissza Gödöllőre.
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III. Hazai tanulmányút 
(Dinnyés)

2012. május 11.-én a SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium tanulmányi úton járt 
a Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaságban, ahol Szabó Krisztián, Gödöllőn végzett agrár-
mérnök mutatta be a telepet történetét, jelenlegi termelési lehetőségeit és az ott folyó 
munkát.  
A MAHAL (Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége) tulaj-
donában lévő Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaság 1961 óta üzemel, ma 110 hektáron gaz-
dálkodik. Alakulása óta zsenge és előnevelt, 1-2 nyaras korosztályú halak előállítása 
képezi a gazdaság fő profilját, azonban a jelenlegi piaci helyzethez megköveteli a 3 nya-
ras, piaci hal előállítását is. A pikkelyes és a nyurga ponty mellett pettyes fehér és hibrid 
busa szaporításával és compóneveléssel is foglalkoznak. A ragadozóhalak közül csuka, 
harcsa, süllő ivadéknevelést vállalnak, és kívánság szerint egyéb természetes halfajok, 
mint például a jász, ugyancsak beszerezhetők. 
A gazdaság történetének megismerése után kimentünk két termelő tóhoz, ahol a gaz-
daság vezető ismertette az ivadék és egynyaras nevelés során alkalmazott technológiát 
(plankton szelekció, tó trágyázás, próbahalászat, stb.). Bemutatta a próbahalászatok so-
rán alkalmazott dobóháló működési elvét, és annak helyes használatát.
Ezt követően megnéztük a gazdaság keltetőházát, mely az első keletőház volt Magyaror-
szágon, és még ma sem számít elavultnak. Mind a technológia, mind a kapacitás  magas 
szinten áll országos viszonylatban. Egy másik épületben az előző nap lefejt és terméke-
nyített ponty ikra inkubációja folyt Zuger-üvegekben. 
A gazdásában tett látogatás végén megtekin-
tettük a magtárat, ahol különböző takarmá-
nyokat (haltáp, vérliszt, kukorica, stb.) és azok 
helyes/gazdaságos felhasználását ismertette 
velünk a gazdaság vezetője.
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IV. Hazai tanulmányút  
(Szabolcsi Halászati Kft.)

2013. május 17-én a SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium tanulmányi úton 
járt 19 fővel a Szabolcsi Halászati Kft-nél, ahol ifj. Radóczi János termelési vezető 
segítségével betekintést nyerhettünk egy magánkézben lévő halászati vállalkozás 
működésébe, részletes ismertetést kaptunk a gazdaság technológiai eszközeiről, 
módszereiről.
A Szabolcsi Halászati Kft., mint a Szabolcsi Halászati Közös Vállalat jogutódja, 
közel 25 éve Kelet-Magyarország meghatározó haltermelő gazdasága. Jelentős 
országos szerepe van mind a horgászat, mind a haltermelés területén. A Szabol-
csi Halászati Kft. mintegy 3000ha vízterületen gazdálkodik Szabolcs-Szatmár-Be-
reg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ennek nagy része természetes víz, úgy 
mint folyók, folyószakaszok, holtágak, víztározók. A kezelésükben lévő terület egy 
részén „félintenzív” haltermelés folyik, de van horgászati-halászati hasznosítású, 
illetve sok olyan vízterület, amelyen csak horgászati hasznosítás folyik. Az éves 
árbevétel mintegy 20%-a származik a természetes vizekből. A Szabolcsi Halászati 
Kft. teljes vertikumú haltermelő gazdaság, azaz a halkeltetéstől a halfeldolgozá-
sig mindent önállóan végez.  A cég immár 7éve üzemelteti az ISO 9000:2001 minő-
ségellenőrzési rendszert. 
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IV. Hazai tanulmányút  
(Szabolcsi Halászati Kft.)

Első állomásunk a halászat Kemecsei telepe volt, melynek területén több teleltető, és 
nevelő tó található. A telepet ifj. Radóczi János ágazatvezető mutatta be nekünk. Elsőként 
a telep keltetőházát tekintettük meg, mely 2003 óta üzemel. 19 Zuger-üveg kapacitással 
és nagy számú lárvatartó és nevelő káddal van felszerelve. A keltetőházat 2008. évben 
korszerűsítették, így nagy biztonsággal tudnak kiváló minőségű, és jelentős mennyiségű 
tenyészanyagot előállítani. A keltetőház átfolyó rendszerű, szűréséről egy homokszűrő, 
és egy UV-szűrő gondoskodik. Itt megtudtuk, hogy a Kft. két ponty tájfajtát nemesített, a 
„Szabolcsi Nyurga” ami elsősorban horgász-célú hal, és az étkezésre szánt „Szabolcsi 
Tükrös”. Szemtanúi lehettünk a „Szabolcsi Tükrös” tájfajta szaporításának, és részlete-
sen ismertették, majd megmutatták az ikrák ragadósságának elvételét.
A teleltető tavak mellett elhaladva láthattuk a kiadást, és lehalászást segítő segédeszkö-
zöket, majd a telepen lévő halfeldolgozót tekintettük meg. A cég 1999 óta foglalkozik hal-
feldolgozással. Friss egész tisztított halon kívül konyhakész termékeket is előállítanak. 
2005-ben kibővítették a halfeldolgozót, ennek köszönhetően lehetőségük nyílt pácolt, 
fűszerezett haltermékek, és szálkamentes édesvízi halak filéjét előállítani, és igényes 
vákuum csomagolásban értékesíteni a termékeket. A feldolgozóban helyet kapott egy 
-40°C gyorsfagyasztó is. 
Következőekben a halászat frissen vásárolt telepére látogattunk el, ahol egy finom ha-
lászlé, és a telep rövid bemutatása után egy halászatot tekinthettünk meg.
Sok kérdés hangzott el, és talált válaszra a látogatás során, és mindenki elégedett volt, 
hogy betekintést nyerhetett egy dinamikusan fejlődő halászati vállalkozás mindennap-
jaiba.
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I. Külföldi tanulmányút  
(Horvátország, Dubrovnik)

A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium szervezésében részt vehettünk egy 
több napos külföldi tanulmányúton 2012. április 26. és 2012. május 1. között a 
horvátországi Dubrovnikban és környékén.
Túránk első állomása a Cromaris cég Preko szigetén elhelyezkedő halnevelő és 
feldolgozó telepe volt. A cég tengeri fajokat tenyészt, európai tengeri süllőt (Di-
centrarchus labrax) és tengeri keszeget (Sparus aurata). Saját keltetőházaik-
ban állítják elő a tenyésztéshez szükséges ivadékokat, körülbelül 17 millió db-
ot évente. Az anyaállományt az Adriai-tengerből fogják be. A Preko szigetén lévő 
telepükön tettünk látogatást, ahol megtekinthettük a tengeri ketreces haltartás 
technológiáját és a fent említett halfajokat. 
Vendéglátónk Ines Jablan (mérnök) rendkívül részletesen bemutatta a tengeri 
ketreces haltartást, valamint minden kérdésünkre készségesen válaszolt.
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I. Külföldi tanulmányút  
(Horvátország, Dubrovnik)

Rengeteg új ismerettel gazdagodva indultunk tovább Dubrovnikba, ahol a tanul-
mányút során megszálltunk.
A következő napon, április 28-án, a MARIBIC (Mariculture Business Innovation 
Center) kutatóközpontot látogattuk meg, mely a Dubrovniki Egyetemhez tarto-
zik. A központ fő feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a tengeri akvakultúrával 
kapcsolatos kutatás és a termelők között. Főként tudás és technológia transzfer-
rel foglalkoznak, továbbá a kagylónevelés és hal előnevelés eszközeit le is tudják 
gyártani. Lehetőséget adnak egyetemi hallgatóknak gyakorlati idejük eltöltésére, 
diplomadolgozatuk, vagy doktori munkájuk elkészítéséhez. Érkezésünk után Dr. 
Ana Gavrilovic tartott egy szemléletes és érdekes előadást a központ működé-
séről, fejlesztési terveikről és futó projektjeikről. Megtudhattuk, hogy a központ 
elsődleges célja az, hogy a termelőkkel megismertesse az új technológiákat, va-
lamint az egyetemi hallgatókon kívül a gazdákat is tovább képezze. Mikrobiológiai 
vizsgálatokhoz szükséges laboratóriumukat is megtekinthettünk. Ezek után kiha-
józtunk az öbölbe, ahol az intézet ketreces haltartó rendszerét tekinthettük meg. 
Ezek után a kagyló és osztrigatartást részleteit mutatták be csoportunknak.

Az intézet megtekintése után egy szintén a Bisztrinai-öbölben található osztrigate-
lepet látogattunk meg. Vendéglátónk Nikolics Cvjetko rengeteg érdekes informá-
cióval szolgált az osztrigatermelés technológiájáról. Újabb szemléletes bemuta-
tón tekinthettük meg a kutatás után most a gazdaságban alkalmazott technológiát 
is. Ezen a farmon és próbálkoznak a MARIBIC központban már korábban megis-
mert technológiákkal, például a ládában és hálóban történő osztriga neveléssel.
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Vasárnap, április 29-én délelőtt városnéző sétát tettünk Dubrovnikban. Megnéz-
tük a kikötőt, ahol a kis halászbárkákon és a sétahajókon kívül óriási óceánjáró 
luxushajók is horgonyoztak. Ez után átsétáltunk az óvárosba, mely páratlan szép-
sége, kulturális és építészeti értékei miatt az UNESCO védelme alatt áll.

A délelőtti városnézés után folytattuk tanulmányutunkat a Bosznia-Hercegoviná-
ban található Neum városába, ahol szintén egy haltelepet látogattuk meg. Mint itt 
a legtöbb gazda, ő is tengeri süllő és tengeri keszeg tartásával foglalkozik.
A hétfői napon, április 30-án a Dubrovniki Egyetemet tekinthettük meg. Vendég-
látónkkal Željana Đođoval az óvárosban található Akvárium (Oceániárum) bejára-
tánál találkoztunk, ahol az egyetem jóvoltából tehettünk látogatást, megtekint-
hettük az Adriai-tengerben élő halfajokból álló bemutatót. Az intézmény (amely 
a hazai Tropicáriumhoz hasonló bemutató látványosság) gyakorlati helyként és 
együttműködő partnerként funkcionál az Egyetem Halas részlegével. Ez után át-
sétáltunk a gyönyörű óvároson a Dubrovniki Egyetem Rektori Épületébe és Hiva-
talába, ahol a külkapcsolatokért felelős Nikolina Lozo fogadott minket. Elmondta, 
hogy ez az egyetem a legfiatalabb Horvátországban, valamint a kisebbek közé tar-
tozik kétezer körüli hallgatói létszámával. 

I. Külföldi tanulmányút  
(Horvátország, Dubrovnik)
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Csatlakoztak az Erasmus programhoz, így lehetővé vált a külföldi hallgatók foga-
dása. Nikolina beszélt az épületről is, melyben helyet kap a Rektori Hivatal, vala-
mint bemutatott egy makettet, mely az idén épülő új kampusz épületet ábrázolja. 
Ez után átsétáltunk a párszáz méterre lévő épületükhöz, mely korábban kórház-
ként funkcionált. Továbbá megnéztük az Akvakultúra és a Tengerbiológiai tanszé-
kek gyakorló laboratóriumait. Meghallgathattuk, hogy hogyan épül fel a horvát 
felsőoktatás rendszere, valamint megtudhattuk, hogy a bolognai rendszerben mi-
lyen szakokat indít az Akvakultúra Tanszék.
A beszélgetésbe idő közben bekapcsolódott a MARIBIC kutatóközpont igazgatója 
Jurica Jug-Dujakovic is, aki éppen az egyetemen tartózkodott látogatásunkkor.
Kedden, május 1.-én a reggeli órákban indultunk haza. A tenger mellett kanyargó 
útról még vetettünk néhány pillantást Dubrovnik városára, tovább haladva újból 
láthattuk a bistrinai kutatóközpontot és a kagylónevelő gazdaságokat, felidézve 
az ott hallott rengeteg újdonságot. Több száz kilométerrel a hátunk mögött, fárad-
tan, de rengetek új élménnyel és tudással gazdagodva tértünk haza első külföldi 
tanulmányutunkról.

I. Külföldi tanulmányút  
(Horvátország, Dubrovnik)
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II. Külföldi tanulmányút  
(Szlovénia, Tolmin)

A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium szervezésében részt vehettünk egy 
több napos külföldi tanulmányúton 2013. április 18. és 2013. április 21. között a 
Szlovéniában.
Tanulmányutunk csütörtökön reggel vette kezdetét, a hajnali indulás ellenére a 
tagok lelkesek és beszédesek voltak. Néhány rövidke pihenő közbeiktatásával hat 
óra alatt elértünk célállomásunkra, Tolminba. A szállás elfoglalása után a Tol-
mini Horgászegyesület keltetőházába mentünk, ahol Dusan Jesensek már várt 
minket. Ismertette a terület földrajzi jellemzőit és vízgazdálkodási sajátosságait, 
majd összefoglalta az egyesület munkáját. Ezután megtekinthettük a keltetőhá-
zat, ahol Dusan beszélt nekünk az általuk szaporított márványpisztráng és pénzes 
pér biológiájáról, szaporításáról, természetes vízbe történő kihelyezéséről. Ezu-
tán az egyesület halnevelőtelepét tekintettük meg, ahol a pisztráng és pér tenyé-
szállományokat tartják.

Tanulmányutunk második napján célállomásunk az Adriai-tenger partján fekvő 
Piran városa volt. Itt a szlovén Nemzeti Biológiai Intézet (NIB) tengerbiológiai ku-
tatóállomását látogattuk meg. Prof. Dr. Valentina Turk fogadott minket, aki már 
több mint 30 éve az állomáson dolgozik. Előadásában összefoglalta az állomás 
működését, jelentőségét a nemzetközi kutatásban, halászatban, környezetvéde-
lemben. A prezentáció után a professzor asszony körbevezette kis csapatunkat a 
laboratóriumokon. 28
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Számos érdekes berendezést láthattunk, melyek közül talán az plankton minták 
szkennelését és azonosítását végző eszköz érdekelte legjobban a hallgatóságot.

A nap utolsó programja a Kolovrat csú-
cson lévő I. világháborús emlékhely 
meglátogatása volt. A hegycsúcsról 
a kilátás lélegzetelállító volt, a tisz-
ta időnek köszönhetően a Soca völgye 
gyönyörűen látszott. A szombati napon 
terepgyakorlaton vehettünk részt Du-
san Jesensek szervezésében. A koráb-
ban már meglátogatott keltetőháznál 
volt a találkozó, majd innen indultunk 
a Trebuščica és Gačnik patakokra.
A halászathoz Dusan és kollégája 
elektromos kutató-halászgépet hasz-
náltak. A halászatban szükségük volt 
egy harmadik emberre is, a feladatra 
a csoportból többen jelentkeztek, vé-
gül Ditrói Balázs volt a szerencsés, aki 
belegázolhatott a patakokba a szak-
emberekkel. A kifogott márványpiszt-
rángok bemutatása közben Dusan 
rengeteg dolgot osztott meg velünk, 
a halak jelöléséről, az állományok ki-
alakításáról és kezeléséről, valamint a 
távlati terveikről.

II. Külföldi tanulmányút  
(Szlovénia, Tolmin)
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Ebédünk elfogyasztása után utunk a Triglav Nemzeti Park részét képező Tolmiska 
Korita felé vezetett. Újfent pazar környezetben túráztunk, megnéztük a Medve-
fej-sziklát, majd lementünk a völgybe, ahol a színtiszta és hűvös patakot nem csak 
megcsodáltuk, hanem ittunk is frissítő vizéből. Az érdekes és egyben fárasztó nap 
eseményeit, tapasztalatait a szálláson jó hangulatban beszéltük meg.
Vasárnap reggel indultunk el utolsó állomásunk, a Bled-i tó mellett található hal-
telep felé. A telepet a Bled-i Horgászegyesület működteti. Különlegessége, hogy 
a különböző pisztrángfajok mellett dunai galócát is tenyésztenek. Tadej Ambrozic 
fogadott minket, majd rövid bemutatkozás után a keltetőházba vezetett minket. 
Ezután meg is tekinthettük a pér és pisztráng tenyészállományokat, valamint a 
növendék galócákat. 
A tóparti séta és az ebéd elfogyasztása után elindultunk hazafelé. Számtalan 
szakmai és esztétikai élménnyel gazdagodott kicsiny csapatunk. A visszajelzések 
alapján mindenkinek nagyon tetszett a tanulmányút, rengeteg hasznos informáci-
ót kaptunk és csodálatos helyeken jártunk.

II. Külföldi tanulmányút  
(Szlovénia, Tolmin)
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A Halászati és Horgászati Szakkollégium két tagja, Fodor Ferenc és Mészáros 
Erika 2011.10.18 és 2011.10.21. között részt vett a Europian Aquaculture Society 
(EAS) által szervezett Aquaculture Europe 2011 nemzetközi konferencián. A kon-
ferenciára a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének munkatársaival 
együtt (Dr. Bokor Zoltán, Dr. Hegyi Árpád, Dr. Horváth Ákos, Dr. Müller Tamás) 
utaztunk ki. 
A konferencianyitó plenáris ülésen Lara Barazi-Yeroulanos azt ismertette, hogy 
hogyan is áll az európai akvakultúra termelés világviszonylatban. Az elhangzottak 
alapján azt kell, mondjam, nem túl jól. Míg a világ átlagos akvakultúra termelése 
2010-ben 6%-kal nőtt, addig Európában csupán 0,5%-al. Kicsit jobban elmélyedve 
ezekben a számokban azt láthattuk, hogy a világ egyes részein a termelés növeke-
dése 15-20%-ot is elérte. Ez azért baj, mert hiába adott a technológia Európában 
is, ha nem fejlesztjük, nagyon hamar óriási lemaradásba kerülünk, vagyis már ab-
ban vagyunk. Úgy tűnik ezt végre belátta az Európai Unió. Sokkal szervezettebb és 
hatékonyabb eljárásrendet igényelne a szabályozás, hiszen jelenleg nagy gondot 
okoz az európai akvakultúra túlszabályozottsága, valamint az, hogy eddig a támo-
gatások döntő részét a halászat kapta meg. Szükség lenne akvakultúra kutatásra 
is. 
A konferencia funkcionális felosztása nem klasszikusan történt. Nem volt külön 
genetika szekció, így genetikával kapcsolatos előadások szinte minden szekció-
ban hallhatóak voltak. Az idei évben azonban új témakörök is megjelentek önálló 
tématerületként (escape, zebrafish, stb.). 

Konferencia részvétel
Aquaculture Europe 2011, Rodosz
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Az escapes szekcióban a tenyésztett fajok egyedeinek természetes környezetbe 
történő kijutását és környezetre gyakorolt hatásukat elemezték. Ez a téma mind 
környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból nagyon fontos és aktuális. Szo-
rosan kötődik a klímaváltozáshoz is, hiszen az akvakutúrára jobban fog hatni a 
változó környezet. A globális felmelegedés hatására a kiszökött fajok olyan élő-
helyeken is megtalálják optimális életfeltételeiket, ahol eddig nem, és akár ki is 
szoríthatják az ott őshonos fajokat. 
Zebradánió (Danio rerio) térhódítását mutatja, hogy az idei évben először külön 
szekciót alakítottak ki, melyben ezzel a napjainkban egyre népszerűbb modellál-
lattal kapcsolatos új tudományos eredményeket mutatták be. 
A halak takarmányozásáról hallott előadások arra utalnak, hogy változik a hal-
takarmányozás trendje. Nem az az elsődleges cél, hogy minél gyorsabban, minél 
több halat állítsunk elő, hanem az, hogy ezt úgy tegyük, hogy közben minimali-
záljuk a környezeti terhelést. Nagyon érdekes volt hallani, azokat az előadásokat, 
melyek alternatív takarmányok haltakarmányozásban történő felhasználásáról 
szóltak. Ez napjainkban a növekvő takarmányárak miatt igen aktuális téma. 
Nagy hangsúlyt kapott a IUCN vörös listáján szereplő európai angolna (Anguil-
la anguilla). Elsősorban a PRO-EEL FP7 projektben dolgozó kutatók tartottak 
előadást ebben a témakörben, illetve posztereken mutatták be kutatási eredmé-
nyeiket. Megrendezésre került egy „angolna kerekasztal”, ahol a PRO-EEL FP7 
projekten kívüli kutatókat kérdeztek kutatási témáikról és eredményeikről. Meg-
állapodtak egy „eel network” rendszer kialakításában, melyhez csatlakozna az 
is, aki nem vesz részt az említett projektben, így könnyen lehet majd információt 
cserélni. Ez nagyon fontos, hiszen sok új csoport foglalkozik angolnával – köztük a 
SZIE Halgazdálkodási Tanszék is - és mindenki szeretné hozzájárulni munkájával 
az új eredményekhez. Megegyeztek továbbá abban is, hogy a következő évi kon-
ferencián egy külön workshop-ot rendeznek, ahol csak angolnával kapcsolatos 
témák lesznek. 
A konferencián hazánkat előadással és poszterrel egyaránt a Szent István Egye-
tem is képviselte. Az egyik előadást Mészáros Erika (PhD hallgató, Halászati és 
Horgászati Szakkollégium tag) tartotta Establishment of intensive production-fe-
eding system in hungarian carp rearing címmel. Poszter szekcióban Dr. Horváth 
Ákos (Cryopreservation of common carp Cyprinus carpio sperm in macrotubes 
and blood bags and subsequent activation with ovarian fluid) és Dr. Müller Tamás 
(Induced oogenesis of the European eel (Anguilla anguilla L.) in freshwater condi-
tions) mutatták be kutatási eredményeiket. 

Konferencia részvétel
Aquaculture Europe 2011, Rodosz
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Nagyon tetszett a konferencia, számos kapcsolatot építettünk ki. Sikerült 
még szorosabbra fűzni eddig viszonyunkat egy lengyel kutatócsoporttal 
angolna, sügér és kecsege témákban. Meghívtak minket egy 2012 őszén 
megrendezésre kerülő konferenciára Lengyelországba, illetve felajánlották 
segítségüket egy későbbi lengyelországi szakkollégium kirándulás meg-
szervezésében.

Konferencia részvétel
Aquaculture Europe 2011, Rodosz
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Konferencia részvétel
Aqua 2012 Global Aquaculture konferencia, Prága

Az Aqua 2012 egy nemzetközi konferencia volt, a World Aquaculture Society és az 
European Aquaculture Society szervezésében, melyen három hallgatótársammal, 
Nagy Tímeával, Kaczkó Dániellel és Fodor Ferenccel vettünk részt. 
Mivel szinte mindenkinek ez volt az első nagyobb, külföldi konferencia részvétele, 
ezért nagy várakozással indultunk el. A kiutazás jó hangulatban telt, hallgató tár-
saimmal változatos témákról beszélgettünk, jórészt a tanulással és a diákélettel 
kapcsolatban. Megérkezésünk és a hotelszobák elfoglalása után a konferencia 
helyszínére indultunk, a Prague Congress Centerbe. A környezet elsőre kicsit fur-
csa volt, számos nemzet képviselője jelen volt. Hallgatótársaimmal csatlakoztunk 
a SzIE Halgazdálkodási Tanszék tapasztalt munkatársaihoz, hiszen ekkor még 
szoknunk kellett a környezetet és a helyzetet. A finom cseh sör és a jó társaság 
megalapozta a hangulatot, jókedvűen társalogtunk a Lengyelországból érkezett 
kutatókkal.
A konferencia második napján már folytak a szekcióülések. A napot a posztereink 
kihelyezésével kezdtük. A kiadvány áttanulmányozása után sikerült kiválasztani 
néhány olyan előadást, ami érdekesnek tűnt.

34
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Ezen a napon a WAS és az EAS rendezett egy Student Workshop-ot, melyen részt 
vettünk hallgatótársaimmal. A workshop-on amerikai kutatók (Kentucky Sta-
te University, Auburn University) előadásait hallgattuk meg, főként a külföldön 
szerezhető tapasztalatok fontosságáról és a lehetőségekről, valamint a publiká-
lás fontosságáról. Ezen a rendezvényen meghívtak minden EAS és WAS Student 
Group tagot az esti, kifejezetten diákoknak rendezett fogadásra. A délutáni szek-
ciók, valamint Kánainé Sipos Dóra előadása után, egy rövid pihenő közbeiktatásá-
val elmentünk tehát a diákoknak rendezett fogadásra. Egy autentikus sörözőben 
rendezték, számtalan nemzet képviselőivel volt szerencsénk találkozni. Az asz-
talunkhoz csatlakozott egy spanyol hölgy és egy japán fiatalember, mindketten 
PhD hallgatók. A szakmai témákon kívül előkerültek kulturális és gasztronómiai 
kérdések is. Összegezve elmondható, hogy remek este volt.

A konferencia következő napján szintén meghallgattunk néhány előadást, köztük 
két, toxikológiai témájút is. Két érdekes előadás között volt idő megnézni a Trade 
Show-t, melyen a világ cégei és szervezetei állítottak ki. A technológián, takarmá-
nyozáson, állategészségügyön kívül a gasztronómia is helyet kapott a kiállításon, 
a cseh szakminisztérium standján. Ezen a napon még csak nézelődtem a kiállítá-
son, felmértem, hogy mely standok lehetnek érdekesek számomra.
A következő nap szintén különböző szekciók előadásaira ültünk be, valamint érde-
kes dolgokat hallottunk a főként édesvízi haltermelőknek szóló fórumon is. 

Konferencia részvétel
Aquaculture Europe 2011, Rodosz
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Konferencia részvétel
Aqua 2012 Global Aquaculture konferencia, Prága

Mivel ezen a napon számos szekció a tengeri akvakultúra témakörében került 
megrendezésre, így több időt töltöttünk a konferencia keretein belül megrende-
zett szakmai expón. A délután sem telt eseménytelenül. A posztereknek helyt adó 
emeleten találkoztunk a diákoknak rendezett fogadáson megismert japán fiatal-
emberrel, Hiroshi Ashidával, aki érdeklődve kérdezett a posztereinkről. A poszte-
rek előtti eszmecsere után odahívott minket az ő munkáját bemutató poszterhez. 
A hőmérsékletfüggő ivardetermináció genetikai hátterét vizsgálta egy őshonos, 
gazdaságilag jelentős halfajon. A poszter szerkezete, valamint a munka felépíté-
se, s az alkalmazott módszerek mind körültekintésről és alaposságról árulkod-
tak. A délután folyamán tanulmányoztam a posztereket, valamint a Tanszék mun-
katársaival meghallgattuk Dr. Szabó Tamás előadását, mely szintén érdekes és 
érthető volt.
Ennek a napnak az estélyén került sor az elnöki fogadásra egy meglehetősen han-
gulatos helyszínen. Hallgatótársaimmal volt szerencsénk társalogni a Dr. Váradi 
Lászlóval (ex EAS elnök, jelenlegi MASZ elnök), aki főként a fiatalok szerepválla-
lásáról, önkéntességről, mobilitásról beszélt nekünk. 
Összefoglalva elmondhatom, hogy a kon-
ferencián való részvétel érdekes volt, egé-
szen új közeg, rengeteg ember. Hasznos 
dolgokat hallottunk, láttunk, érdekes em-
berekkel találkoztunk. Hallgatótársaim-
mal nagyon örültünk, hogy eljuthattunk 
a konferenciára, ilyen tapasztalatokra is 
szert tehettünk, és hogy ennyi inger ért 
minket a Prágában töltött néhány nap alatt.

Bencsik Dóra
elnök
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Együtt a fiatal „halasok” vagy Együtt a jövő halas  
kutatói generációja

A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium szervezésében 2013. 05.08-09-én 
került megrendezésre az I. Halászati Felsőoktatási Workshop Akasztón az Öko 
2000 vállalkozásnál.
A rendezvény célja és alapgondolata az volt, hogy a halászat területén oktatást-ku-
tatást végző felsőoktatási intézmények hallgatói (graduális és posztgraduális 
képzésen tanulóknak egyaránt) számára lehetőséget teremtsünk az egyes intéz-
mények bemutatásra és egymás megismerésére. Minden résztvevő intézményből 
meghívtunk egy vezető oktató kollégát, aki bemutatta az intézményének halas-ha-
lászati oktatását, kutatását és egyéb tevékenységeit. Ezt követően minden intéz-
ményből két hallgató (1 fő BSc/MSc és 1 fő doktorandusz) tartott egy-egy előadást 
a saját kutatási munkájáról. Az előadások palettája igen széleskörű volt, hallhat-
tunk a ponty pikkelymintájának öröklődéséről, a jelenleg nagy népszerűségnek 
örvendő aquapóniáról, de toxikológiai témákat is érintettünk, így a legnépszerűbb 
modellállat a zebradánnió (Danio rerio) sem maradhatott ki a prezentációk közül. 

Konferencia szervezés
I. Halászati Felsőoktatási Workshop
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Konferencia szervezés
I. Halászati Felsőoktatási Workshop

A szakmai előadások után megismerhettük a konferencia helyszínét biztosító vál-
lalkozást Szabó József vezetésével, aki lelkesen mesélt a gazdaság fejlődéséről és 
további terveiről. Az üzemlátogatás során megfigyelhettük, ahogy a modern tech-
nológia párosul a régi hagyományos technikákkal. A résztvevők láthattak többek 
között Magyarországon őshonos tokfélét, a vizát, melyből nem egy tíz kilón felüli 
példányt tartanak Akasztón. Gasztronómiában sem volt hiány, így megkóstolhat-
tuk az egyedülálló akasztói pontyból készült szálka nélküli ételeket, melyet egy 
külön erre a célra készült irdaló géppel készítenek. A konferencia segítségével 
próbáltunk hozzájárulni, hogy a halas oktatói utánpótlást jelentő fiatal generáció 
jobban megismerhesse egymást, továbbá erősíteni kívántuk ezzel az intézmények 
esetleges oktatói-hallgatói együttműködéseit. A workshop végén szerettük volna, 
hogy ez a kis halas társaság összekovácsolódjon, így a csodálatos környezetben 
megépült csárdában meginvitáltunk mindenkit egy vacsorára, és az azt követő kö-
tetlen beszélgetésre, mely nagyon pozitívan és éjszakába nyúlóan zárult. A szak-
mai napon az alábbi intézmények és halas szakemberei vettek részt:
• Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Agrobiznisz 
Menedzsment Tanszék: Dr. Szűcs István, tanszékvezető, egyetemi docens
• Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Természetvédelmi Tanszék: Dr. Hancz 
Csaba, egyetemi tanár
• Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 
Baromfi- és Sertéstenyésztési Intézeti Tanszék: Dr. Szathmári László, egyetemi 
docens 
• Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani Tan-
szék, Dr. Bercsényi Miklós, egyetemi tanár
• Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Halgazdál-
kodásiTanszék Dr. Urbányi Béla, dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi docens 
és Dr. Bokor Zoltán, tudományos munkatárs

38

szakkoli_kiadvany_130603_sorban_BELSO.indd   36 2013.06.04.   13:05:02



A 2011-es évben először, de sikeresen debütált rendezvényt a Szent István Egye-
tem,MKK-KTI Halgazdálkodási Tanszéke szervezte, azonban a Tanszék a szerte-
ágazó tevékenysége miatt, segítséget kért a Szakkollégiumtól a konferencia szer-
vezési munkálataiban, melyre a diákszervezet természetesen azonnal és örömmel 
„igen”-nel felelt. „Cserébe” a szakkollégiumi hallgatók ingyenesen vehettek részt 
a szakmai találkozón.
2012 és 2013-ban tehát a Szakkollégium közreműködésével került megrendezés-
re a halászati ágazatban igencsak népszerűségnek örvendő rendezvény, melyre 
120-140 kolléga jelentkezett. A szakmai találkozó színvonalát emelte, hogy 2012-
ben Dr. Horn Péter, míg 2013-ban Dr. Mézes Miklós akadémikus tartotta a plenáris 
előadást.
A rendezvény hátterében a következő indok áll: Talán a fiatalabb korosztályhoz 
tartozó halas kollégák számára ismeretlen csupán, hogy régebben, a volt Tempe-
rált Vizű Halszaporító Gazdaság (TEHAG) télvíz idején szervezett gyakorlati-gya-
korlatias jellegű továbbképzéseket, amik abban az időben igen nagy népszerű-
ségnek örvendtek. Az utolsó ilyen jellegű találkozó óta majdnem egy évtized telt 
el és az ágazat szereplőiben joggal és okkal merült fel az igény: újra kellene szer-
vezni a rendezvényt. 
A két napos rendezvény a harmadik évet követően eljutott oda, hogy kinőtte hely-
színét, így a szervezőknek fejfájást, de a halas szakmának elégedettséget okozva 
2014-ben ismét megrendezésre kerül a Szakkollégium segítségével a találkozó.

II.-III. Gödöllői halász-horgász szakember 
találkozó
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Vizi egészségügyi tanfolyam

Új víziállat-egészségőrök a halak  
egészségvédelmének szolgálatában

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatósága, a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterülethasznosítók Szövet-
sége (MAHAL) és a Szent István Egyetem Halászati és Horgászati Szakkollégium 
közreműködésével képesítő víziállat-egészségügyi tanfolyamot szervezett 2013. 
február 27-én a Szent István Egyetem, gödöllői „B” Kollégiuma Gorka termében. A 
képzés célja a résztvevők víziállat-egészségügyi ismereteinek bővítése volt annak 
érdekében, hogy a víziállat-egészségügyi felügyeleti feladatokat megfelelő képe-
sítéssel rendelkező víziállat-egészségőrök láthassák el.
A képesített víziállat-egészségőrök feladatai közé a Rendelet által valamennyi 
halgazdaságban kötelezően előírt, a tenyésztés típusának megfelelő, kockáza-
talapú állategészségügyi felügyelet ellátása, valamint tenyésztésre és továbbtar-
tásra történő, belföldi élőhal szállítás esetén az előzetes helyszíni szemle elvég-
zése és a halak megfelelő egészségi állapotáról szóló, szükséges írásbeli igazolás 
kiadása tartozik. Emellett a képesített víziállat-egészségőrnek lehetősége van 
karantén-létesítmények irányítási feladatait is ellátni, amennyiben ilyen jellegű 
megkeresés érkezik hozzá. 
A február 27-én szervezett víziállat-egészségügyi tanfolyam és vizsga a víziál-
lat-egészségőr képesítés megszerzését szolgálta annak a 34 résztvevőnek, akik-
nek kétharmada halászati mérnök, agrármérnök volt.
A gödöllői tanfolyam a szakmai ismeretek leporolása mellett remek alkalmat 
adott az ország minden tájáról érkező szakemberek közötti közvetlen vélemény-
cserére és a régi kapcsolatok felelevenítésére is. A rendezvény megszervezésért, 
az adminisztráció zavartalan lebonyolításért nagy köszönet illeti a NÉBIH Álla-
tegészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságát, a MAHAL-t és a SzIE Halászati és 
Horgászati Szakkollégiumát.

Forrás: Halászati Lapok, 2013. XIV. évfolyam, május, 3. o.
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A Halászati Szakkollégium társszerkesztésében kiadásra került egy hiánypótló 
szakkönyv, melynek címe: A süllő (Sander lucioperca) biológiája és tenyésztése. 
Pár szóban bemutatjuk miről szól nagyvonalakban a könyv, továbbá kiknek ajánl-
juk a kiadvány olvasását. 
A szerzők egy gyakorlati kézikönyv összeállítását tűzték ki célul, azon érdeklődők 
számára, akik többet szeretnének megtudni páratlanul értékes ragadozó halfa-
junk, a süllő tógazdasági tenyésztéséről. A könyvünk tehát elsősorban az eredmé-
nyes tenyésztés feltételeivel és módszereivel foglalkozik.
Kitér a kíméletes süllőkezelésre, valamint azokra a gyakorlati fogásokra, amelyek 
elősegítik, hogy ezt az oxigénigényes és mechanikai sérülésekre igen érzékeny 
halat életben tartsuk. Egyéb kérdésekkel csak olyan mélységig foglalkozik, amely 
elégséges a faj különleges biológiájának megismeréséhez, sajátos környezeti igé-
nyeinek bemutatásához.
A könyv célja, hogy a magyar vizekben egyre többször lehet találkozni ezzel az 
értékes ragadozóval, egyre több ízletes süllő kerüljön a lakosság asztalára, a hor-
gászvizekbe és jól fizető külpiacainkra.
E cél eléréséhez megismerteti olvasóit a korábbi szerzők tenyésztési leírásaival, 
a süllő számos szaporítási módszerével, amelyek közül kiválaszthatják a számuk-
ra legalkalmasabbat. A kiadvány bemutata a parányi süllőivadék különleges kör-
nyezeti igényeit, a növekedéséhez és túléléséhez elengedhetetlenül szükséges 
megfelelő méretű táplálékállatokat, valamint ezek állományainak szabályozását 
tógazdasági körülmények között.

Kiadott szakkönyv
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Kiadott szakkönyv
Megvitatja a növekvő, a már ragadozó életmódra áttért kis süllők esetén a test-
vérkannibalizmus kérdéskörét, és a zökkenőmentes táplálékváltás kérdését is. A 
kizárólag ragadozó életmódot folytató idősebb süllők életben maradását és növe-
kedését nem csak a fizikai környezet befolyásolja, hanem legalább azonos mér-
tékben a biológiai is.
A biológiai tényezők között érintőlegesen tárgyaljuk a süllőre veszélyes ragadozó-
kat és természetesen
a prédaállatokat.
Összességében senki ne várjon teljes áttekintést a süllőről, mert a huszonegyedik 
században a polihisztorok kora már lejárt. Ebben a könyvben mindössze a halas-
tavi tenyésztés módszereit, feltételeit és lehetőségeit körvonalazzák a szerzők – 
szerény lehetőségeik szerint.
Kiadványunkat szeretnénk figyelmébe ajánlani diákjainknak, a jövő szakembere-
inek, akik megismerve ezt a nemes, és a magyar vizekre olyannyira jellemző hal-
fajt, későbbi munkájuk során figyelembe veszik a süllőtenyésztés szempontjait, 
és vélhetően tovább folytatják a tenyésztési módszerek fejlesztését. Szeretnénk 
eljuttatni könyvünket természetes vizeink kezelőinek, gazdálkodóinak, a horgász-
tavak halgazdáinak, akiknek a tógazdáknál egyrészt korlátozottabbak a lehető-
ségeik, mert kevesen rendelkeznek a süllő szaporítására, és ivadéknevelésére 
alkalmas keltetőkkel, ivadéknevelő kis tavakkal. Másrészt azonban kedvezőbbek 
is, mert területeiken extenzívebb körülmények között gazdálkodnak, ami kedvez 
a magas népesítést, és a tápanyagban gazdag, eutróf vizeket nehezen túró, érzé-
keny fajnak. És végül ajánljuk kiadványunkat, valamint a süllőtenyésztés kiemelt 
pártolását döntéshozóinknak is, akiknek lehetőségük van e nemes hal tenyészté-
sének hathatós támogatására, hozzájárulva ezzel a magyar értékek terjesztésé-
hez, gyarapításához ezen az igen speciális területen.
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Szakáli János 

“Én azért szeretem a szakkolit mert nem 
kötelező. Akik részt vesznek rajta azokat 
érdekli a téma. Szerintem nagyon fontos, 
hogy a hasonló érdeklődésű emberek 
eszmét cserélhessenek, közösen hallgat-
hassanak szakmába vágó előadásokat. 
Erre tökéletesen alkalmas a szakkollégi-
um. A kirándulások alatt sok olyan helyen 
megfordultunk ahová önerőből nehéz lett 
volna eljutnom, ehhez pedig jó hangulat 
társult és sok új embert is megismerhet-
tem. Mindenkinek aki szakmailag fejlődni 
szeretne és egy jó közösség tagja szeret-
ne lenni annak csak ajánlati tudom a Ha-
lászati és Horgászati Szakkollégiumot.”

Koncsek Ádám

“Én azért szeretem a Halászati és Horgá-
szati Szakkollégiumot, mert lehetőséget 
nyújt különböző előadások és kirándulá-
sok keretein belül olyan szakmai és gya-
korlati tapasztalatokkal rendelkező em-
berek meghallgatására akikkel az iskola 
órai keretein belül, és önálló erőből nem 
lenne lehetőségem beszélni,kérdezni, 
illetve gyakorlati tapasztalatokat meg-
hallgatni. Mindezt hasonló érdeklődésű 
emberek társaságában. Úgy gondolom a 
szakmai tudás és a gyakorlati tapaszta-
latok elsajátítására egyaránt lehetőséget 
nyújt a Halászati és Horgászati Szakkol-
légium. Én csak ajánlani tudom. “

Hallgatói vélemények  
a szakkollégium tevékenységéről
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Hallgatói vélemények  
a szakkollégium tevékenységéről

Nagy Tímea
“Hálával tartozom a Halászati és Horgászati 
Szakkollégiumnak, mert a tanulmányi utak-
nak és előadásoknak köszönhetően olyan 
halgazdálkodási ismereteket szerezhettem, 
amiről az iskolapadban ülve sohasem hall-
hattam. A szakkollégium segítségével részt 
vehettem egy poszterrel a prágai Aqua 2012 
Global Aquaculture konferencián, ahol a 
nyelvtudás és a szakmai ismeretek fejlesz-
tése mellett először járhattam a csodaszép 
városban, így elmondhatom, hogy minden 
egyes tanulmányi út örök emlék marad szá-
momra, különösképpen a horvátországi ta-
nulmányi út.”

Kocsis Máté
“A halas Szakkoli méltó példája annak, hogy 
egy közös témában érdekelt emberek ösz-
szefogással és sok munkával milyen jó és 
hasznos dolgokat tudnak teremteni. A halas 
előadások során olyan ismeretekkel gazda-
godhattunk amik érdekesek és nem hétköz-
napiak voltak. Az akvárium telepítéstől a kis 
folyóvízi horgászatig. A meghívott előadók 
nem csupán a katedráról prédikáló tanárok 
voltak, hanem a való életben kipróbált szak-
emberek, akik betekintést engedtek nekünk 
tudásuk egy részébe. A kirándulások során 
legyen az belföldön vagy külföldön, olyan 
tapasztalatokat szerezhetünk, amelyet más 
halandó egyetemista az egyetem és a kollé-
gium közötti ingázás során sosem lát. Jó tár-
saságban színvonalas programokban gazdag 
szakmai utakat tudhatunk magunk mögött. 
Amit kihagyni kár lett volna. Mindenkinek 
csak ajánlani tudom a részvételt akit picit is 
érdekel a vizek világa.”
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