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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért nem ehetünk balatoni halat a Balatonnál?"

Tombol a nyár a Balaton-parton. Az emberek pihenni szeretnének, csobbanni a tiszta vízű tóban, és
nem utolsósorban enni egy jóízű balatoni halat. Ez utóbbi azonban nem lehetséges. A Balaton-parti
éttermekben, halsütödékben ugyanis 2013 decembere, a balatoni halászat betiltása óta nem lehet
balatoni halat kapni. Azóta kell beérnünk a fagyasztva importált argentin hekkel, a kazah, román
süllővel, és a halastavi - kukoricán, tritikálén hizlalt - ponttyal.
Ez a tarthatatlan állapot hogyan szolgálja a magyarországi halfogyasztás népszerűsítését? A 6
kilogramm/fő éves átlagos halfogyasztásunk a harmadát sem éri el az uniós átlagnak. Pedig
különösen fontos társadalmi érdek fűződik a magyarországi halfogyasztás növeléséhez és az
egészséges táplálkozás népszerűsítéséhez, mert megállapítható, hogy azok az emberek, akik
számottevően több halat esznek, számottevően tovább is élnek.
Turisztikai szempontból is teljességgel elfogadhatatlan, hogy a térségben lakók és az idelátogató
vendégek nem fogyaszthatnak a jó minőségű, kulináris élményt nyújtó, bioterméknek számító
balatoni halból. Pár évvel ezelőtt maga Orbán Viktor miniszterelnök úr is felháborodásának adott
hangot az ügyben. A Kormány azóta lépett, és lehetővé tette, hogy a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. árulhasson balatoni eredetmegjelölésűnek nevezett halat. Ezek a halak azonban nem
a magyar tengerből, hanem a Balaton vízgyűjtő területén található tógazdaságokból származnak. Ez
azonban a szemfényvesztés tipikus esete. Az a vendéglátós tehát, aki azt állítja, hogy a Balatonból
származik a tányérunkon lévő hal, vagy nem mond igazat, vagy illegális forrásból szerzi be azt. A
horgászok ugyanis nem adhatják el a kifogott halat.
A fentiekre tekintettel javaslom, induljon el egy szakmai alapú párbeszéd annak érdekében, hogy
valódi balatoni halat lehessen fogyasztani anélkül, hogy sértenénk a magyar tengeren pecázó közel
80.000 horgász érdekeit.

2018. 09. 18-án az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó Megállapodás kihirdetéséről
szóló törvény vitájában a vezérszónoki felszólalásomban már szóba hoztam a problémát, és
felvetettem megoldási javaslatot is. Akkor Farkas Sándor államtitkár úr válaszában úgy
fogalmazott: „Amiket önök javasolnak, élő problémák, ezeket elfogadom, de nem ennek a
törvénynek a tárgyát képezik.” Örülök, hogy államtitkár úr is problémaként tekint a jelenlegi
helyzetre. Oldjuk akkor meg!
Én most ennek szellemében kérdezem Miniszter Urat:
Ön szerint rendben van az, hogy emberek milliói immár hatodik éve nem ehetnek balatoni halat?
Mit kíván tenni annak érdekében, hogy ezek az „élő problémák” megoldódjanak?
Egyáltalán nyitott-e egy szakmai alapú párbeszédre az ügyben?
Tisztelettel várjuk válaszát!
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