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Projektötlet�a�halfogyasztás�hatékony�népszer�sítésére�
I. El�zmények:�

A�Víz�Hal�Ember�közhasznú�alapítvány�céljai�és�tevékenysége�

A� 2011�ben� civil� kezdeményezésre� létrehozott� Víz�Hal�Ember� közhasznú� alapítvány� f�� céljai� az�
alábbiak:�

A�halas�gasztronómia�gazdagítása,�illetve�a�halételek�fogyasztásának�népszer�sítése�(népi�
étkezési�szokások)�és�hagyományainak�ápolása.�

A�természet�,�és�környezetvédelem,�ezen�belül�is�a�vizes�él�helyek,�a�halfauna�és�ezek�
védelmének�tudatosítása.�

A�vizes�él�helyek,�illetve�az��shonos�halállományok�értékmeg�rzése.�

A�természeti�környezetbe�illeszked��halgazdálkodási�,�halászati,�horgászati�tevékenység�
el�segítése,�a�hagyományos�halászati,�horgászati�kultúrák�felkutatása�és�helyreállítása.�

A�halászati,�horgászati�hagyomány�és�kultúra��rzése,�gondozása,�az��shonos�halfajok�
fennmaradásának�el�segítése.�

Az� alapítvány� m�ködésének� elmúlt� két� évében� létrehozta� és� nemzetközi� szint�vé� fejlesztette� a�
Szarvasi�Horgász�és�Halas�Gasztronómia�Napok� fesztivált,�melynek� tavalyi�év� során�mintegy�10.000�
látogatója�volt.�A�rendezvény�közép�kelet�Európában�egyedülállóan,�komplex�módon�közelítette�meg�
az�alapítvány�nevébe�foglalt�hármas�egységet.�

A� feln�ttek� és� gyerekek� aktív� és� interaktív� szórakoztatása� mellett� hangsúlyos� szerepet� kapott� az�
ismeretterjesztés,�az�oktatás,�a�vízi�sportok,�a�horgászat,�a�gasztronómia,�a�turisztika,�a�kulturális�és�a�
halászati�hagyományok.�

A�nagyközönség�megszólítása�mellett�magas�szint��szakmai�konferenciát�is�rendeztünk.�A�konferencia�
témakörei�között�nagy�hangsúllyal�szerepelt�a�vizes�él�helyek�fenntartható�használata�és�fejlesztése.�
Mindezeken�túl�halászati,�horgászati�szakmai�képzést�és�vizsgáztatást�szerveztünk�a�rendezvény�ideje�
alatt.�

A� rendezvényen� kiállítóként,� el�adóként� és� bemutatókkal� szerepeltek� a� Vidékfejlesztési�
Minisztérium,� a� horgász� szervezetek,� a� zöld� szervezetek,� a� halászati� ágazat� érdekképviseleti�
szervezetei,� a� halászati� ágazat� kutatóintézete,� több� fels�oktatási� intézmény,� a� Magyar� Országos�



Gasztronómiai� Szövetség,� a� Vízi� rendészet,� a� turisztikai� szervezetek,� a� városi� és� kisebbségi�
önkormányzatok,�az�egyházak�és�a�helyi�civil�szervezetek.�

Alapítványunk� e� rövid� id�szak� alatt�máris� három�országos� (Magyar�Akvakultúra� Szövetség,�Magyar�
Haltermel�k�és�Halászati�Vízterület�hasznosítók�Szövetsége,�Magyar� Fesztivál� Szövetség)�és� számos�
más�kisebb�szervezet�tagjává�vált.�

A� Víz�Hal�Ember� Alapítvány� rendszeresen� szerepel� a� közmédiában,� a� vízi� er�források�
hasznosításához,�halas�gasztronómiához�kapcsolódó�hazai�és�nemzetközi�rendezvényeken.�

Az� alapítvány� a�Halasnapi� rendezvényen� kívül� �� céljaihoz� igazodva� ��más� tevékenységeket� is� végez.�
Ilyen� például� a� vízi� er�forrásokhoz� való� igazságos� és� demokratikus� hozzáférés� el�segítését� célzó�
fórumok�összehívása.�

Nagy� sikerrel� rendeztük� meg� 2013�ban� Szarvason� a� Víz�Világnapi� központi� rendezvényünket� 1300�
gyermek� részvételével.� Híven� az� ENSZ� által� meghirdetett� jelmondathoz� (A� Vizi� Együttm�ködés�
Nemzetközi� Éve)� ezen� a� napon� alapítványunk� a� Szarvas�Békésszentandrási� holtág� biológiai� és�
használati� értékének� hosszú�távú� meg�rzésének� érdekében� együttm�ködési� keret�megállapodást�
kötött� a� holtág� használatában� érintett� szervezetek,� intézmények,� civil� szervezetek,� önkormányzat�
részvételével.�

Az�Alapítvány�céljait�az�alábbi�tevékenységek�gyakorlásával�valósítja�meg:�

a)��Szakmai�konferenciák,�szemináriumok,�tanulmányutak,�kiállítások,�bemutatók�szervezése.�

b)� Oktatás,� továbbképzés,� illetve� tudományos� ismeretterjesztés,� különös� tekintettel� a� fiatal�
korosztályra,� a� hátrányos� helyzet�ekre,� figyelembe� véve� az� élethosszig� tartó� tanulás� növekv��
igényeinek�kielégítését�is�.�

c)� Közrem�ködés� más� szervezetek� és� intézmények� által� végzett� természetvédelmi� célú,� kutatási,�
oktatási,�nevelési�és�ismeretterjesztési�tevékenységekben.�

d)�Közrem�ködés�a�természetvédelmi�szempontból�védetté�nem�nyilvánított�természetes�növény��és�
állatvilág�védelmében.�

e)�Aktív�szerepvállalás�a�vízgazdálkodás,�idegenforgalom,�halászat,�horgászat,�vízi�sportok,�valamint�a�
természetvédelem�érdekeinek�összhangba�hozásában,�a�közös�érdekek�megkeresésében.�
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II. Elérend��cél:��

Magyarországon�a�fogyasztók�dönt��többsége�nem�ismeri�a�halételek�elkészítési�módját,�kivéve�
néhány�hagyományos�receptet.�A�haltisztítás,�az�el�készítés�munkafázisait�nem�tudja,�vagy�nem�
akarja�végrehajtani.�A�gyakorlati�tudás�ebben�a�tekintetben�a�társadalom�nagy�részéb�l�hiányzik.�
A�halfogyasztás�kedvez��élettani�hatásainak�ismeretét�tekintve�kicsit�jobb�a�helyzet,�viszont�
mégsem�épült�be�az�életünkbe�a�halgasztronómia�kultúrájának�fontossága.�

Az�ezzel�kapcsolatos�feladatok�sokrét�sége�egy�komplex,�integrált�programcsomag�összeállítását�
követeli�meg,�amely�a�marketingeszközök�térházát�vonultatja�fel�a�megvalósítandó�cél�
érdekében.�Ennek�végs��hatásaként�ismertté�válhat�a�hagyományos�és�a�mai�kornak�megfelel��
halkultúra,�egészséges�irányba�tolódhat�el�a�népesség�gasztronómiai�szokásrendszere�és�végs�,�
mérhet��hatásként�n�het�a�lakosság�halfogyasztása.�

III. Megvalósítás�

� Saját�halas,�vizes�témakörbe�ill��nagyrendezvények,�fesztiválok�megrendezése�
� Aktív�részvétel�a�már�meglév��jelent�s�ágazati�tematikus�eseményeken�
� Mobil�Halas�gasztronómiai�Show�(a�projektben�résztvev�kkel�közösen�egyeztetett�

helyszíneken�történ��megjelenés)�

IV. Módszerek:��

Know�how�átadás,�gyakorlati�tudás�transzfer�azáltal,�hogy�az�eddig�már�jól�bevált�és�m�köd��
módszerek�alkalmazásával�tudjuk�leghatékonyabban�megvalósítani�céljainkat.�Az�el�z��
rendezvényeinken�kínált�komplex�programcsomag�alkalmas�arra,�hogy�az�összegy�jtött�tudást�és�
ismeretanyagot�el�adások,�bemutatók,�képzések�formájában�átadjuk�az�érdekl�d�knek.�Mindezt��
olyan�látványos,�igényes�programokkal�körítve,�amellyel�a�nagyközönség�számára�megfelel��
vonzer�t�biztosítunk.�

Halas�Road�Show.�Vannak�azonban�olyan�területek,�ahol�nem�célszer��és�nem�is�lehetséges�a�
halas�marketing�fentebb�vázolt�módszereit�alkalmazni.�Célszer�bbnek�látszik�direkt�módon,�
közvetlenül�eljuttatni�mondanivalónkat�a�célközönség�számára.�Ilyenek�például�a�kistelepülések,�
hátrányos�helyzet��elmaradott�régiók,�ahol�többek�között�a�technikai�eszközök,�illetve�más�
er�források�hiánya�sem�teszi�lehet�vé,�hogy�nagyobb�rendezvények�megvalósulhassanak.�
Azonban�a�Halas�Road�Show�erre�kínál�hatékony�megoldást.�Rövid�id��alatt,�sok�helyre�eljutva�
mérhet��hatást�fejt�ki.��

A�fenti�módszerek�a�programba�bevont�területen�lév��ágazati�szerepl�k�számára�értékes�és�
hatékony�megjelenési�formát�kínálnak�a�bemutatkozásra,�tevékenységük,�termékeik�
reklámozására.�

Az�általunk�m�ködtetett�honlapok�aktívan�kiegészítik�a�rendezvényeken�kifejtett�
tevékenységünket.�Hasznos�színterei�az�információ�átadásnak.��

www.szarvasihalasnap.hu��

www.vizhalember.hu�



V. Aktív�szerepl�k,�bevont�partnerek:��

� vidékfejlesztési�minisztérium�
� halászati�ágazat�érdekképviseleti�szervei�és�szerepl�i,�
� illetékes�kutatóintézetek�
� kormányhivatal,�illetve�járási�hivatalok�
� megyei�és�helyi�önkormányzatok�
� rendvédelmi�szervezetek�
� helyi�és�országos�horgász�szervezetek�
� vízisport�egyesületek�
� gasztronómia�szervezetek,�szakért�k�és�szolgáltatók�
� oktatási�intézmények�
� térségi�és�helyi�kulturális�intézmények�és�szolgáltatók�
� területileg�illetékes�turisztikai�szervezetek�
� egészségügyi�szolgáltatók�
� hivatásos�és�civil�környezet��és�természetvédelmi�szervezetek�
� hungarikumok,�illetve�helyi�termék�el�állítók�
� az�érintett�gazdasági�szerepl�k�
� hagyomány�rz�k,�kézm�vesek�
� interaktív�gyermekprogramok�szervez�i�
� határon�túli�szervezetek�
� vízterület�hasznosítók�
� média�
� érintett�szakhatóságok�
� civil�szervezetek�

VI. A�megvalósítás�technikai�és�személyi�feltételei���módszerenként�

Saját�halas,�vizes�témakörbe�ill��nagyrendezvények,�fesztiválok�megrendezése:�
� a�megrendezésre�kerül��esemény�teljes�hátterének�(technikai,�személyi,�hatósági,�biztonsági)�

biztosítása�küls��forrásból�
�
Aktív�részvétel�a�már�meglév��jelent�s�ágazati�tematikus�eseményeken:�
� a�megrendezésre�kerül��esemény�sikeres�lebonyolításához�szükséges,�már�egyébként�

meglév��eszközökhöz�illeszked��kiegészít��háttér�(technikai,�személyi,�hatósági,�biztonsági)�
biztosítása�küls��forrásból�

�
Mobil�Halas�gasztronómiai�Show:��
� szállítójárm�vek�
� mobil�konyhák�
� prezentációs�eszközök�
� személyi�feltételek�
� m�ködés�költségei�



VII. Az�alapítványunk�szerepe�

� megfelel��támogatás�esetén�az�alapítványunk�vállalja�a�fenti�programok�teljes�kör��
lebonyolítását��

� az�eszközpark�cél�szerinti�üzemeltetését�
� a�személyi�háttér�biztosítását�és�irányítását�
� a�partnerek�közötti�koordinációt�
� az�események�dokumentálását�


