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Világgazdasági helyzet
(Tendenciák-Kihívások-Kilátások)

• Évről évre nő a globális kereslet a halászati termékek iránt.

• Ázsia (Kína, Vietnám, stb.) szerepe meghatározó, mind a 
fogások, mind a termelés tekintetében.

• A tengeri és belvízi halászat kismértékben csökken, illetve 
stagnál, a fogási kvóták és a természetvédelmi korlátozások 
szigorodnak.

• Az akvakultúra termelés növekszik (5 év alatt 25%), de ezzel 
párhuzamosan nő a halliszt és halolaj takarmányozási célú 
felhasználása („halliszt csapdája”).

• A világ teljes hal- és halászati termékeinek termelése 2015-ben 
elérte a 170,6 millió tonnát, és a az elmúlt 5 év volumen 
növekedése főleg az akvakultúrának köszönhető.

• Az élelmiszerbiztonságot, a természeti környezetünk védelmét 
és az állatjólétet garantáló védjegyek (pl. BAP, ASC, FOS, stb.)
szerepe növekszik.



Az EU önellátási aránya 
termékcsoportonként

• 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.

• Jelenleg az EU nettó importőr, éves deficitje (mintegy 3,5 millió 
tonna/év) ugyan kismértékben, de folyamatosan nő.

Forrás: EU PCP, 2016 (EUMOFA adatok)



A magyarországi haltermelés az 
Európai Unión belül

• A FAO 2016. évi adatai szerint az Európai Unió 
tagállamai közül hazánk a harmadik 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.”

.



Tógzdasági termelési háttér

• 2017-ben 26 065 ha üzemelő tóterület.

• 2017-ben 37 hektár új halastó létesült és 222 hektár

tóterületet rekonstruáltak.



Ágazati adatok (2017)

• A halászatban főállásban dolgozók 

létszáma: 1495 fő, melyből

– 1268 fő férfi

– 227 fő nő

• Halászati vállalkozások száma: 287

• Az ágazat éves nettó árbevétele:

14,10 mrd Ft



Étkezési haltermelés (2017) 

• A tógazdaságok és intenzív haltermelő üzemek összes haltermelése 25.407 t

• 8 %-os növekedés az egy évvel korábbi adathoz képest.



Étkezési haltermelés faji 
megoszlása (2017)



Tógazdasági haltermelés (2017)

• A tógazdasági haltermelés nagyságrendileg a 

teljes akvakultúra-termelés 83,5%-át jelenti

• A halastavakban 21.208 tonna halat termeltek

• A szaporulat összesen: 563,9 kg/ha.

• Az 1 hektárra jutó pontyszaporulat: 462,3 kg/ha



Intenzív üzemi haltermelés (2017)

• 18 db üzem

• 4.199 tonna hal



Halhús fogyasztás hazánkban

• Az egy főre jutó halfogyasztás 2016-ban Mo.-on: 5,7 kg/fő/év (2017-re még számítás alatt van 

az 1 főre jutó halfogyasztási adat)

• Az egy főre jutó halfogyasztás átlagos értéke az EU-ban:  25,1 kg/fő/év. (EUMOFA, 2017)



Fogyasztói áralakulás 2017-ben

• Az elmúlt két évtizedben a hazai édesvízi halellátás 

kiegyenlítetté vált.

• A kereskedelmi láncok hatása, hiszen egész évben 

kínálják a halat és az egyéb haltermékeket.

• A megtermelt étkezési hal 38-40 százaléka 

karácsonykor kerül a piacra.

• 2017-ben az élő ponty fogyasztói árai Budapesten 

és a nagyobb városok halboltjaiban növekedtek az 

előző évhez képest.



Fogyasztói áralakulás 2017-ben



Termelői halárak a tóparton 
(éves átlag, nettó Ft/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 



Kereskedelem, export-import (2017)

• A teljes mezőgazdasági- és élelmiszeripari 

külkereskedelem 0,98 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 forint export érték.

– 32,1 milliárd forint import érték.



Főbb haltermékek magyarországi 
kivitelének alakulása



Erősségek/eredmények

• Stabil termelési potenciál

• Termelési alapok jelentős részének megújulása 

(HOP)

• 2018. január 1-től ÁFA 5%-os csökkentése:

– Ármérséklő, piactisztító és ágazatfehérítő hatás

• VKJ kérdésben előrelépés

• Önálló operatív program (MAHOP).

• Jó szakmai kapcsolat a döntéshozó és szabályozó 

szervezetekkel (Miniszterelnökség, Agrárminisztérium, Agrárkamara).

• Élő stratégiai együttműködési megállapodás:
– MOHOSZ és NAK



Gyengeségek

• Gépesítés és műszaki színvonal alacsony 

szintje a tógazdaságokban

• Alacsony innovációs készség és 

befogadás (nálam jobban senki sem 

tudja….).

• Krónikus munkaerő hiány.

• Relatíve magas input árak (takarmány, 

munkabér, gázolaj stb.).

• Magas logisztikai költségek.



Veszélyek és fenyegetettségek

• Halbetegségek (KHV) és korokozók 

behurcolása, kitettség a terjedéssel szemben.

• Halfogyasztó madarak és emlősök kártétele-

hozam kiesés.

• Exportpiacainkon a kereslet csökkenése.

• Szervezetlen, ad hoc jellegű piaci megjelenés 

– piaci érdekek képviseletének alacsony szintje 

(összefogás hiánya).



Lehetőségek

• Vízdíj kérdése.

• Területalapú támogatás 2021-től, amit az 

ökológiai szolgáltatások elismeréseként 

lehet realizálni.

• Innováció alapú technológiák bevezetése a 

termelésbe.

• Védjegy széleskörű bevezetése és abban 

rejlő lehetőségek kihasználása.

• Horgász célú haltermelés erősítése.



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 

versenyképessége, a munkakörülmények 

és a kkv-ék stabilitása.



MA-HAL által elért változtatások a 
MAHOP felhívásokban 1.

• Telephelyenként egy támogatási kérelem korlátozás megszüntetése.

• Új telephely létrehozásának támogatása (beruházásos intézkedések 

esetében).

• Gépjármű beszerzésének engedélyezése innováció esetében 

(feltételekkel).

• Telephelyen kívüli halbolt, raktár, hűtőház létesítése (feltételekkel).

• 5 db kifizetési kérelem helyett 1 db kifizetési kérelemre, egyösszegű 

kifizetés (kompenzációs intézkedés esetében).

• Víztározók esetében könnyítés a vízjogi engedélyben szereplő 

elsődleges cél tekintetében (kompenzációs intézkedés esetében.

• Adminisztratív terhek csökkentése érdekében a benyújtandó 

mellékletek egyszerűsítése.

• Elszámolható költségek körének bővítése (pl. halászháló).

Forrás: Miniszterelnökség



MA-HAL által elért változtatások a 
MAHOP felhívásokban 2.

• Beszerezhető gépek/eszközök listájának bővítése (pl. takarmányozás 

gépei).

• Belső támogathatósági korlátok emelése (pl. új halfeldolgozó 

létesítmény létesítése esetén 100 millió Ft helyett 200 millió Ft).

• Erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének könnyítése (100 ha 

helyett 60 ha).

• Saját teljesítés elszámolható mértékének emelése (pl. innováció 

esetében 5%-ról 33%-ra).

• 100 %-os támogatási intenzitás biztosítása az innováció esetében.

• Az Eredményességi Kerethez tartozó felhívásokban a záró kifizetési 

kérelem benyújtására előírt határidő módosítása

• A lánctalpas és úszó kotrógépek beszerzési feltételeként előírt 200 

hektár tóterületet 150 hektárra csökkentése.

Forrás: Miniszterelnökség



MAHOP - AKTUÁLIS
TÁMOGATÁSI IGÉNY

• Kiemelt felhívások 
– TS 1 db – 145 484 888 Ft - DCF projekt 2 db – 678 844 949 Ft 

– Ellenőrzés 1 db – 241 188 888 Ft 

– Kapj rá! marketing kampány 1 db – 800 058 000 Ft 

• Standard felhívások 
– 1.2 – term. vizek rehabilitációja 0 db – 0 Ft (1,050 Mrd Ft) 

– 2.1 – innováció 5 db – 1 660 695 156 Ft (1,201 Mrd Ft) 

– 2.2 – termelő beruházás 48 db – 2 023 884 052 Ft (5,702 Mrd Ft) 

– 2.3 – induló vállalkozások 13 db – 1 646 734 102 Ft (1,600 Mrd Ft)

– 2.4 – környezetvédelmi beruházás 0 db – 0 Ft (0,300 Mrd Ft) 

– 2.5 – kompenzáció 60 db – 1 107 944 566 Ft (1,351 Mrd Ft)

– 5.3.1 – termelői szervezetek, új piacok 2 db – 18 538 562 Ft (0,400 Mrd Ft) 

– 5.3.3 – feldolgozás 11 db – 2 415 236 651 Ft (2,602 Mrd Ft) 

• Összesen: 144 db - 10 738 609 814 Ft* (16,072 Mrd Ft) 

Forrás: MAHOP IH 2018. május 18-i adatok alapján



A magyar akvakultúra fejlesztési 
irányai és jövőképe

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!

www.magyarhal.hu


