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A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt eredményeiről és jövőbeni terveiről.

árbevétel
ebből horgászjegy
eredmény

2019 (tény)

2020 (terv)

1.076.557 EFt

1.211.042 EFt

822.530 EFt

944.630 EFt

93.731 EFt

16.098 EFt

2019 májusában átadásra került a Keszthelyi Akvárium Apartmanházak, melyek az egykori
halászkikötő területén épült fel, és a horgászturizmus szolgálatába állt.
Az apartmanházak előtt fekvő kikötő rekonstrukciója ezzel egyidőben elkezdődött, és 2020
júniusában átadásra is került, így Keszthely egy közforgalmú kikötővel gazdagodott.
A pandémiás időszakban csak elenyésző mértékben csökkent a Balaton horgászlátogatottsága
annak ellenére, hogy több önkormányzat zárta a vízhez való lejutás lehetőségét (strandok,
sétányok). A csökkenés a teljesen elmaradt külföldi vendéghorgászok miatt következett be,
melyet a hazai horgászok nagyobb aktivitása enyhített. A nyári időszak viszont horgászati
szempontból is erősnek bizonyult, így ebben az esztendőben további, várhatóan kb. 15
százalékos növekedést könyvelhetünk el.
A tógazdaságaink közül Varászló szenvedett el súlyos károkat a július végi esőzések során. A
tógazdaság több km-nyi töltése sok helyütt erősen megrongálódott, de gátszakadás, így
katasztrófahelyzet nem következett be. A helyreállítási munkák jelenleg is folynak, a
halállomány megmaradása itt kérdéses. A többi tógazdaságban az előzetes termésbecslések
alapján a tervezett haltermés várható, azaz a telepítési kötelezettségeink teljesítése mellett
saját termésből tudjuk kihelyezni, elindítani 2021-ben a hozzánk került Mórichelyi (350 ha) és
Fonyódi (130 ha) tógazdaságokat is.
Augusztusban vagyonkezelésbe vettük a helyi önkormányzattól a korábban tulajdonunkban
álló Balatonudvari halkeltető és csónakkikötő területét is, és ugyanekkor szerződést kötöttünk
a kikötőt jelenleg is birtokló horgászegyesülettel a további használatot és fejlesztéseket
illetően.
Tervezés alatt áll balatonszárszói halastavunk területén egy vízi iskola létrehozása, ahol a
nyári időszakban gyerekek táboroztatását és oktatását szeretnénk megvalósítani. Elkészült egy
engedélyes terv a tihanyi, ún. gödrös partszakasz rész-rekonstrukciójára, ahol a partvédő
kövezés megerősítése nyomán a horgászokat le lehetne vinni a partvédmű szintjére. A munka
elvégzésére az árajánlatok bekérése van folyamatban.
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Rendkívüli halelhullás indén sem történt, a korábbi két évhez képest nagyobb számban a
keszegfélék (elsősorban a dévér) elpusztult egyedeinek összegyűjtése okozott nagyobb
munkát. A keszegféléket ebben az évben a korábbiaknál erősebb, a Lernaea-félékhez tartozó,
parazitikus életmódot folytató copepoda rák, a Tracheilastes maculatus általi fertőzés okozott
nagyobb elhullást.

Haltetem begyűjtés adatai (január-augusztus 31)
Év

Busa

Harcsa

Angolna

Ponty

Süllő

Keszeg félék

Balin

Garda

2020.

980

18

362

1541

150

61785

47

600

2019.

714

4

560

4900

400

17694

11

3470

2018.

840

2

1123

3076

16929

350

Az ismert pandémiás helyzetre való tekintettel sajnos több rendezvényünk is elmarad (IBCC,
Horgászkonferencia, Média Kupa, gasztronómiai rendezvények).
2021-ben megkezdjük a gazdálkodást a mórichelyi és a fonyódi tógazdaságokban, e két
egység beüzemelése jelenti a következő év legnagyobb feladatát.

