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A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) két jogelődszervezet, 

nevezetesen a Magyar Akvakultúra Szövetség és a Magyar Haltermelők és Halászati 

Vízterülethasznosítók Szövetsége összeolvadásából alakult meg 2017. június 13-án.  

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet 2018. februárjában nyújtotta be pályázatát 

a MAHOP Irányító Hatóság részéről megjelentetett MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú, „A halászati 

termékekre és akvakultúra termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” című 

pályázati felhívásra. A projekt a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet 

létrehozására, azon belül is a szakmaközi szervezetként történő elismerés megszerzésére irányult. A 

MA-HAL összeállította és benyújtotta kérelmét az Agrárminisztérium részére. Az agrártárca részéről 

2018. április 5-én érkezett meg az erről szóló jóváhagyó határozat, amely alapján az Európai 

Bizottság kiadta a szervezet regisztrációs számát.  

A MAHOP Irányító Hatóság, mint Támogató részéről megítélt 1,79 millió Ft vissza nem térítendő 

európai uniós támogatás segítségével hosszú távon valósulhat meg a hal termékpálya szereplők 

versenyképességének javítása Magyarország területén, a hazai haltermelés elősegítése a környezeti, 

gazdasági és társadalmi fenntartható szempontoknak megfelelően. A MA-HAL fontos célkitűzésének 

tartja, hogy a halászati ágazat piaci szereplői hazai és külföldi viszonylatban egyaránt eredményesek 

legyenek, amelyhez alapvetően a termékpályában résztvevők érdekeinek összhangja és a termékek 

egyes célpiacokra történő megfelelő koordinációja szükséges. 

A projekt eredményeként javulhat a halászati termékek ellátási láncának működése oly módon, hogy a 

MA-HAL kiemelt figyelmet fordít az állategészségügyi és környezeti kockázatok megelőzésére és azok 

kezelését célzó intézkedésekre, valamint az ellátási lánc szereplői közötti folyamatos kommunikációra. 

Szerepe lehet a haltermelésben alkalmazott legjobb gyakorlatok előmozdítására is a jövőt tekintve. 

A MA-HAL sikerrel pályázott a MAHOP Irányító Hatóság részéről megjelentetett MAHOP-5.3.1-2016 

kódszámú pályázati felhívásra, melynek keretében 1,79 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós 

támogatást nyert el az ágazatközi szervezetként történő elismerésének megvalósítására.  A projekt 

célkitűzése a vonatkozó hazai, valamint európai uniós szabályozás mentén az elismerés 

megszerzése, melynek eredményeként a jövőt tekintve a MA-HAL működése során erősödhet a 

halászati és akvakultúra-termékek piaci rendelkezésre bocsátásának koordinációja, szélesebb 

körben terjeszthető ki a halfogyasztás népszerűsítése, s lehetőség nyílik az uniós támogatások 

kiaknázására a halászati termékek eredet- és minőségvédelme tekintetében. 



 

Az európai uniós támogatás segítségével a civil szervezet 

hatékonyabban bekapcsolódik, közreműködik a 

halgazdálkodást érintő jogszabályok szakmai/társadalmi 

véleményezésébe, és speciális esetekben jogszabályi 

változásokat kezdeményez az Európai Bizottságnál.  

A szervezet egyre inkább aktívabb közreműködő a magyar 

halászat nemzeti szintű képviseletének ellátásában az 

Európai Unió halászattal foglalkozó szerveiben és fórumain. 

Mindezeken túl a halászati témában megszervezett eseményeken, kiállításokon, vásárokon a MA-HAL 

hatékonyan tudja népszerűsíti a hazai halfogyasztást. 

A projektben vállalt eredmény, vagyis a szakmaközi elismerés elnyerésének következtében a MA-HAL 

keresni fogja a támogatási lehetőségeket a halászati ágazat azon termelői számára, akik termékeikkel 

csatlakozni kívánnak a minőségirányítási rendszerekhez, erősíteni kívánják termékeik pozícióját a 

piacokon az eredet- és minőségvédelem tekintetében. 

 
A projektről bővebb információ a www.magyarhal.hu oldalon olvasható. 
 
A projekt Magyarországon, ezen belül is a MA-HAL, mint Kedvezményezett székhelyén Budapesten a 
1115 Ballagi Mór u. 8. szám alatt valósul meg.  
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