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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (EU)

• Halkereskedelmi Rendelet: a halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK 
és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi Rendelet
– A halászati és az akvakultúra termelői szervezetek kulcsszerepet 

játszanak a közös halászati politika célkitűzéseinek elérésében és a 
közös piacszervezés megfelelő alkalmazásának biztosításában. 
Szélesíteni kell a feladatkörüket, és biztosítani kell számukra az 
ahhoz szükséges pénzügyi támogatást, hogy jelentőségteljesebb 
szerepet tölthessenek be a mindennapi halgazdálkodásban.

– A halászati és az akvakultúra ágazat különböző kategóriáinak 
gazdasági szereplőiből álló szakmaközi szervezetek alkalmasak 
arra, hogy segítsenek az ellátási lánc teljes hosszán a forgalmazási 
tevékenységek jobb összehangolásában és az egész ágazatot 
érintő intézkedések kidolgozásában.

– Az ágazatközi szervezeteknek javítaniuk kell az uniós halászati és 
akvakultúra termékek piaci rendelkezésre bocsátásának 
koordinációját és feltételeit.



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (HU)

• 2015. évi XCVII. Törvény a mezőgazdasági termékpiacok 
szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről:

– Szakmaközi szervezet: bírósági nyilvántartásba vett, a Rendelet vagy a 
Halkereskedelmi Rendelet előírásainak megfelelő és az agrárpolitikáért 
felelős miniszter által elismert egyesület vagy köztestület:

• tagsága az adott termék előállításának, feldolgozásának, illetve 
kereskedelmének jelentős arányát végzi.

– Termelői szervezet: e törvény hatálya alá tartozó terméket termelő 
szervezetek és személyek kezdeményezésére létrehozott, a Rendelet vagy 
a Halkereskedelmi Rendelet előírásainak megfelelő, és a miniszter által 
elismert jogi személy:

• tagsága az adott termék előállításának, feldolgozásának, illetve kereskedelmének 
jelentős arányát végzi.

– Piacszervezési intézkedés: elismert termelői szervezeten, termelői 
szervezetek elismert társulásán vagy elismert szakmaközi szervezeten belül 
létrejött megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás.

– Egy ágazatban csak egy szakmaközi szervezet ismerhető el.

– A Miniszter a szervezet kérelme alapján a kérelem és valamennyi vonatkozó 
dokumentum benyújtásától számított négy hónapon belül dönt a 
szakmaközi szervezet elismeréséről.



EU-28: TÉNYEK

• EU-28 termelése 2015. évben (étkezési+egyéb célú):
– Halászat (tengeri+belvízi):  5,16 millió tonna

– Akvakultúra: 1,31 millió tonna

• Az EU-28 összes termelése (halászat+akvakultúra) a globális termelés 
3,07%-át adta 2015. évben, ami kb. Vietnám termelésével egyezik 
meg.

• A halfogások korlátozása (halászati kvóták) miatt az EU kínálata a 
közeljövőben csak az akvakultúrás termelés növelésével érhető el.

• Az EU a Közös Halászati Politikája (KHP) arra törekszik, hogy a 
halászat és az akvakultúra környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
szempontból egyaránt fenntartható legyen, és az uniós polgárokat 
egészséges, biztonságos halászati termékekkel, mint élelmiszerekkel 
lássa el.

• A KHP célja továbbá, hogy támogassa a halászati ágazat dinamikus 
fejlődését, és a halászatból élőknek méltányos megélhetést
biztosítson, s támogatja a fenntartható fejlődést a halászati 
ágazatban. 

• Jelenleg az EU nettó importőr és az éves deficitje ugyan 
kismértékben, de folyamatosan nő.



AZ EU-28 KÍNÁLATI MÉRLEGE 

HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA 

TERMÉKEKBŐL

AZ EU-28 ÖNELLÁTOTTSÁGA 

HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA 

TERMÉKEKBŐL

• A világ legnagyobb importőre az EU-28, ahol ráadásul a fajlagos 
értékesítési árak is nagyon magasak

• Szinte minden exportorientált halász, illetve haltermelő 
ország/vállalkozás Japán után, az EU-ba szeretne exportálni, mivel 
mind volumenét, mind fizetőképességét tekintve az egyik 
legkívánatosabb felvevőpiac.



EGY FŐRE JUTÓ ÉVES HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA 

TERMÉKEK FOGYASZTÁSA (2015)
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Forrás: Eurostat & Eumofa, 2018





A MAGYARORSZÁGI HALTERMELÉS AZ 

EURÓPAI UNIÓN BELÜL

• Az EU tagállamai közül hazánk a 3. legnagyobb 

pontytermelő ország (13 ezer tonna) .

• A tógazdaságban termelt ragadozó halak 

tekintetében (csuka, süllő, harcsa) 2017-ben 

először az első helyen állunk a tagállamok között.

• Magyarország 2017-ben 3,18 ezer tonna étkezési 

afrikai harcsát állított elő, ezzel a mennyiséggel az 

EU-n belül a legnagyobb termelők vagyunk.

• Hazánkban a kereskedelmi célú belvízi halászat 

törvényileg tiltott.



AKVAKULTÚRA MAGYARORSZÁGON
(a) Extenzív édesvízi akvakultúra

(kb. 24-25 000 ha tóterület)

• Alacsony népesítés, csak a természetes 
táplálékkészletek kerülnek kiegészítésre (búza, 
kukorica, tritikálé, borsó, csillagfürt)

• Gabonaalapú takarmányozás+trágyázás
• Alacsony fajlagos hozamok, szezonalítás
• Ezek a halastavak ökológiai szolgáltatásokat 

végeznek és fontos tájképi szerepet töltenek 
be

• Legfontosabb halfajok: ponty domináns
polikultúra: busa, amur, lesőharcsa, csuka, 
fogassüllő, compó, ezüstkárász.

(b) Intenzív édesvízi akvakultúra
(kb. 12 000 m3  termelő víz)

• Két legfontosabb forma: 
– Vízátfolyásos rendszerek (WCF)
– Recirkulációs rendszerek (RAS)

• Jellemző a magas beruházási és üzemelési 
költség, de magas a fajlagos hozam és 
termelési érték is

• Teljesen kontrolált (iparszerű) termelési 
körülmények

• Teljesértékű tápok használata (halliszt)
• Legfontosabb halfajok: afrikai harcsa, 

lesőharcsa, pisztrángfélék, tokfélék.

+ kombinált rendszerek



No.1.

Élelmiszertermelés
(technológia)

No.2.

Környezetvédelem
(megújuló energiaforrások)

No.4.

Rekreáció

(horgászat, turizmus)

No.3.

Természetvédelem

(biodiverzitás)

A HALASTAVI GAZDÁLKODÁS ELEMEI

Ökológiai funkció

• Kevesebb környezeti terhelés

• Vizesélőhelyek védelme

• Biodiverzitás megőrzése

• Ökológiai rehabilitáció

Gazdasági funkció

• Fogyasztói igények

• Biztonságos élelmiszer

• Horgászigények

Szociális funkció

• Vidéki foglalkoztatás

• Rekreációs igények kiszolgálása

• Környezettudatos fogyasztói viselkedés



TÓGAZDASÁGI TERMELÉSI HÁTTÉR

• 2017-ben 29 604 ha halastóterületből, 26 065 ha volt az üzemelő
tóterület

• 278 millió m3 vízhasználat 2017. évben (átlagosan 10,6 ezer

m3/ha)



ÁGAZATI ADATOK (2017)

• A halászatban főállásban dolgozók 

létszáma: 1 495 fő, melyből

– 1 268 fő férfi

– 227 fő nő

• Halászati vállalkozások száma: 287

• Az ágazat éves nettó árbevétele:

14,10 mrd Ft



A HAZAI AKVAKULTÚRÁS HALTERMELÉS ALAKULÁSA
(2004-2015)
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Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2016 adatai alapján saját szerkesztés 



ÉTKEZÉSI HALTERMELÉS 

• A tógazdaságok és intenzív haltermelő üzemek összes haltermelése 25.407 t



TÓGAZDASÁGI ÉTKEZÉSI 

HALTERMELÉS FAJI 

MEGOSZLÁSA (2017)

INTENZÍV ÜZEMI ÉTKEZÉSI 

HALTERMELÉS FAJI 

MEGOSZLÁSA (2017)

Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2017.

Haltermelés: 21 209 tonna

- ebből 14 893 tonna étkezési

Haltermelés: 4 199 tonna

- ebből 3 364 tonna étkezési



A HAZAI 1 FŐRE JUTÓ HAL ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK 

ÉVES FOGYASZTÁSA (2004-2015)

• Az EU-28 tagállamában mintegy négyszer több (25,1 kg/fő/év), a 
világ országaiban háromszor nagyobb (20,1 kg/fő/év) az egy főre 
jutó éves hal és halászati termékek fogyasztási értéke. 

Forrás: AKI, 2016



TERMELŐI HALÁRAK A TÓPARTON 
(ÉVES ÁTLAG, NETTÓ HUF/KG)

Halfaj 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Tavi hal 

Ponty 610 533 557 548 580 655 

Amur 510 480 515 510 535 568 

Fehér busa 260 233 255 236 251 278 

Pettyes busa 230 233 256 238 256 283 

Harcsa 1 260 1 185 1 404 1 339 1 519 1 534 

Süllő 2 390 1 866 2 640 2 432 2 847 2 404 

Compó 1 440  1 182 1 480 1 538 1 321 1 784 

Csuka 1 510 1 324 1 741 1 631 1 792 1 476 

 Intenzív 

Szivárványos pisztráng 1 580 1 215 1 430 1 350 1 100 1 532 

Afrikai harcsa 650  548 750 600 653 581 

Tokfélék 2 100 3 209 2 455 2 500 2 774 3 204 

Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet 



FOGYASZTÓI ÁRALAKULÁS

(2013-2017)



KERESKEDELEM, EXPORT-IMPORT (2017)

• A teljes mezőgazdasági- és élelmiszeripari 

külkereskedelem kb. 1,0 százalékát tette ki

• Főbb exportpiacaink: Románia, Lengyelország, 

Németország

• + 4 százalékkal bővült a haltermékek 

külkereskedelmi forgalma az előző évhez képest.

• A külkereskedelem volumene meghaladta a 

39 milliárd forintot:

– 7,7 milliárd HUF export érték.

– 32,1 milliárd HUF import érték



FŐBB HAL ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK BEHOZATALÁNAK ALAKULÁSA 
(2004–2016)

Forrás: KSH (2017) adatok alapján, saját szerkesztés



FŐBB HAL ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK KIVITELÉNEK ALAKULÁSA
(2004–2016)

Forrás: KSH (2017) adatok alapján, saját szerkesztés



VERSENYKÉPES-E A HAZAI 
AKVAKULTÚRA ÁGAZAT?

• IGEN, mert…
– GMO mentes
– „természetbarát” módon 

termelnek a tógazdaságok
– mert képes igazodni a KHP 

prioritásaihoz
– a tógazdasági haltermelés 

„halliszt független”
– a tógazdasági haltermelés hazai 

takarmánybázisa stabil 
(gabonafélék)

– többé/kevésbé stabilan tartja a 
hazai pontypiacot

– mert méretéhez képest jó a 
támogatottsága (HOP)

– nem csökkent a hazai 
termelőinfrastruktúra

– az ágazati szereplők száma 
számottevően nem csökken

• Nem, mert…
– nem megfelelő az export/import 

struktúrája
– a ponty „tóparti ára” nem tudja 

követni az inputok árszín-
vonalának emelkedését 

– nem tud „labdába rúgni” a 
nyugat-európai piacokon

– nincs elég nagy hozzáadott 
értékű terméke

– túlzottan a hazai piacra van 
utalva

– nem terjedtek el a modern 
technológiák ezért jelentős a 
lemaradás a műszaki fejlesztés 
területén

– alacsony az együtt-működési 
készség az ágazati szereplők 
között



PROBLÉMÁK - MEGOLDÁSOK

• Hozamok:
– Nagy madárkártétel (pl. kormorán)
– Fajszerkezet
– Hallopás
– Relatíve alacsony ragadozó arány
– Szakmai felkészültség
– Koi herpesz veszély

• Magas szintű csak részben 
kompenzált ökológiai szolgáltatások

• Degradálódott termelői infrastruktúra
• Innováció alacsony szintje
• Állami v. magántulajdonú halastavak 

tulajdonlási anomáliái

• Kompenzáció és/vagy szolgáltatás 
alapú támogatások (EU- Nemzeti)

• Vidra és védett vízimadár élőhely-
fenntartási program

• Újra gondolt polikultúra
• Szankciók (törvényi szabályozás)
• Védelmi célú fejlesztések támogatása
• Kombinált (extenzív/intenzív) 

rendszerek
• Szakmai továbbképzések (graduális és 

posztgraduális)
• Fejlesztési célú támogatások (MAHOP 

2014-2020)
• Méltányos bérleti konstrukciók, 

privatizáció



PROBLÉMÁK - MEGOLDÁSOK

• Relatíve magas input 
árak:

– Takarmány

– Munkabér

– Gázolaj

– Villamos áram

– Víz (VKJ)

• Magas logisztikai 
költségek

• Közös platformon történő 
beszerzés (pl. BÉSZ, 
Kereskedőház)

• Közösen szervezett 
logisztika

• Takarékoskodás:

– Racionalizálás

– Ráfordítások pontos 
nyomonkövetése

– Okszerű tervezés



PROBLÉMÁK - MEGOLDÁSOK

• Víz:
– VKI elvárás
– VKJ („g” szorzó)
– Árszínvonala 

(monopolhelyzetű 
vízszolgáltatók)

– Minősége
– Mérése
– Elérhetősége (pl. aszály, 

évszakok)

• Politikai lobby tevékenység 
(MA-HAL) méltányos 
„vízdíj+VKJ”

• Minőség alapú „vízdíj”
• Határérték feletti 

paraméterek 
térítésmentes (puffer hatás)

• Vízpótlás legyen 
térítésmentes (pozitív 
externális hatás)

• Víztakarékos technológiák 
(intenzitás)



PROBLÉMÁK - MEGOLDÁSOK

• Értékesítési árak:
– Nagy területi és időszakos 

ingadozások

– Nagy termelői ingadozások 
(ármeghatározó/árelfogadó 
gazdaságok)

– „Feketehal/Papírhal”

– Gyenge alkupozíció

– Kényszerértékesítés

• Termelői szervezet: 
„árszabályozás”
– Közös platformon történő 

értékesítés (pl. Magyar Hal 
Kereskedőház Zrt. és/vagy 
internetes aukciós ház)

• Tároló kapacitások bővítése 
(mennyiségi és minőségi)

• Közraktározás+ kedvez-
ményes hitelek



PROBLÉMÁK - MEGOLDÁSOK

• Export/Import struktúra

• Alacsony hazai fogyasztás és 
kereslet

• Feldolgozás alacsony szintje, 
relatív termékhiány és alacsony 
hozzáadott érték

• Szervezetlen piaci megjelenés

• Nemzetközi védjegyhasználat 
hiánya (FOS, ASC, BAP, stb.)

• EU-ón kívülről jövő import 
szigorúbb ellenőrzése 
(állategészségügy, 
élelmiszerbiztonság, állatjólét)

• Közétkeztetés

• Ágazati szintű marketing 
tevékenység ösztönzése

• Közösségi Marketing Alap

• Elismert audit rendszerek 
bevezetése

• Minőségi Magyar Hal védjegy

• Feldolgozás és termékfejlesztés 
ösztönzése



HAGYOMÁNYOS ÉS KÜLÖNLEGES MINŐSÉGET GARANTÁLÓ VÉDJEGYEK 
ÉS FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK

  
Az OEM és az OFJ védett logója 

  

Púposhátú poirinói aranycompó Fekete-erdei pisztráng 
 

  
Holsteini ponty Felső-pfalzi ponty 

 

  
Treboni ponty Pohorelicei ponty 

 

 
Akasztói Szikiponty 

 

Forrás: Udvari et al, 2016

„Jó gyakorlatok”

„Jó gyakorlatok”

Oltalom alatt álló

Földrajzi Jelzés (OFJ) Oltalom alatt álló

EredetMegjelölés (OEM). 





KONKRÉT ÁGAZATI PRIORITÁSOK

• Kiemelten támogatni szükséges:
– a megújuló energiaforrás-használatot,
– a halfeldolgozók építését és rekonstrukcióját,
– a termékfejlesztést,
– a közétkeztetésben való megjelenést,
– az innovatív fejlesztéseket különös tekintettel a „precíziós” 

akvakultúrára,
– a horizontális/vertikális integrációk kiépülését,
– az ökológiai szolgáltatásokat támogató 

beruházásokat/fejlesztéseket,
– a multifunkciós gazdálkodási modellt,
– a halforgalmazás logisztikai hátterét,
– a halfogyasztást ösztönző marketing kommunikációs 

programokat/kampányokat/tevékenységeket,
– a ágazati alkalmazott kutatásokat és az új és újszerű 

szakmai ismeretek átadását.



MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI 

OPERATÍV PROGRAM (MAHOP)

• 2014-2020-as (n+3) uniós támogatási ciklus.

• 16,05 milliárd forint (39,09 millió EUR uniós 

forrás + 12,73 millió EUR nemzeti forrás).

• Az intézkedések megvalósításával javul:

– a termelés biztonsága,

– az ágazat verseny-képessége,

– a munkakörülmények

– és a kkv-ék stabilitása.



MAHOP ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK

• a hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése a 
biodiverzitás megőrzése, vagy növelése mellett;

• az akvakultúra fenntarthatóságának növelése alternatív energiák 
használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével;

• az akvakultúra diverzifikációjának, illetve új fajok termelésbe vonásának 
támogatása;

• az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó precíziós haltermelés 
fejlesztése;

• a halfeldolgozás és a magas feldolgozottsági fokú termékek gyártásának 
támogatása;

• a halászati és akvakultúra kutatások és a tudástranszfer támogatása;

• a halgazdálkodási szereplők horizontális és vertikális együttműködésének 
támogatása a termelői szervezetek és a szakmaközi szervezetek 
létrehozásának ösztönzésével;

• a halfogyasztás növelése, haltermékek népszerűsítése, a halmarketing 
támogatása;

• a monitoring, az adatgyűjtés és az ellenőrzés támogatása;

• a természetes édesvizek élőhelyfejlesztésével az ívóhelyek számának 
növelése a halpopulációk mennyiségének és minőségének javítása 
érdekében.



A MAHOP fejlesztési kerete 

Ssz. 
Felhívás 

azonosítója 
Felhívás neve 

Felhívás 

keretösszege 

(Mrd Ft) 

Felhívás 

meghirdetésének 

módja 

1. 
MAHOP-1.2-

2016 

A NATURA 2000 területek kezelése és a 

természetes vizek rehabilitációja, beleértve az ívási 

helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási 

útvonalainak biztosítását 

1,050 standard 

2. 
MAHOP-2.1-

2016 
Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése 1,200 standard 

3. 
MAHOP-2.2-

2016 

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások 

támogatása 
5,700 standard 

4. 
MAHOP-2.3-

2016 

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új 

gazdálkodók ösztönzése 
1,600 standard 

5. 
MAHOP-2.4-

2016 

Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú 

beruházások 
0,300 standard 

6. 
MAHOP-2.5-

2016 

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító 

akvakultúra fejlesztésének előmozdítása 
1,35 standard 

7. 
MAHOP-

3.1.1-2016 

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés 

és -felhasználás támogatása – a DCF projekt 

végrehajtásának szakmai megalapozása 
0,135 kiemelt 

8. 
MAHOP-

3.1.2-2016 

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés 

és -felhasználás támogatása – a DCF projekt 

végrehajtása 
0,535 kiemelt 

9. 
MAHOP-3.2-

2016 

Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 

rendszer megvalósítása 
0,240 kiemelt 

10. 
MAHOP-

5.3.1-2016 

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre 

irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása 
0,400 standard 

11. 
MAHOP-

5.3.2-2016 

Kommunikációs és promóciós kampány a 

halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!) 
0,800 kiemelt 

12. 
MAHOP-

5.3.3-2016 

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására 

irányuló beruházások támogatása 
2,600 standard 

13. 
MAHOP-7.1-

2016 

A MAHOP megvalósítását szolgáló technikai 

segítségnyújtás projekt 
0,140 kiemelt 

+1  Összesen 16,05 - 

 



KONKLÚZIÓ

• Szükség van specifikus beruházási (fejlesztési) támogatásokra, 
hogy azok segítsék a fenntartható és versenyképes ágazat 
fejlesztését azáltal, hogy előnyben részesítik az innovációt, a 
nagyobb hozzáadott értéket biztosító fejlesztéseket, az 
energia és költségtakarékosságot, a megújuló energia 
felhasználását, a minőségi termelést és a természeti környezet 
megóvását.

• Összegezve a hazai akvakultúra fejlődési lehetőségét, az 
elsősorban a humántőke javításában, a termeléshez szükséges 
erőforrások minőségi (rekonstrukció) és mennyiségi 
megújulásában, a szerkezet-átalakításában, az innovációban, 
valamint a minőségi termék-előállításban rejlik.



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

Ki nevet a végén?


