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Az előadás tartalma: 
• Mi a halgazdálkodás? 

• Milyen típusú haltermelési technológiákat 

alkalmaznak Magyarországon? 

• KHP reform és az ETHA rendelet 

• Natura 2000 területek eddigi és jövőbeli 

finanszírozása 

• Az új Halgazdálkodási OP és a Halastavi 

Környezetgazdálkodási Program 
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Haltermelési technológiák 

Extenzív és félintenzív: 
takarmányozás mellett, 

természetes hozam  is van. 

• Tógazdasági haltenyésztés 

• Tengeri lagúnák 
(valiculture) 

Intenzív rendszerek: hozam 
100% takarmány alapú (?) 

• Ketreces technológiák 

• Átfolyó vizes rendszerek 

• Recirkulációs rendszerek 

• Biofloc alapú 
technológiák 



Az EU Közös Halászati Politika reformjának okai és hatása 

2012: KHP reformcsomag = új alaprendelet+ új pénzügyi eszköz 

Az új rendelkezések szigorú korlátozásokat jelentenek a tengeri 

halászat számára, ami a piac átrendeződéséhez vezethet: 

A tengeri állományok 75%-a 
túlhalászott         
károsodott tengeri 
ökoszisztéma, csökkenő 
fogások, kimerülő állományok 

Pénzügyi szempontból 
sebezhető flották 
pénzügyi támogatástól való 
függés 

Haltermékek iránt 
folyamatosan növekvő 
belső kereslet  
EU importfüggősége 
(Ázsia, Dél-Amerika) 

1. Belső területek kiaknázatlan erőforrásai felértékelődnek 

2. Előtérbe kerülnek a regionális, integrált fejlesztési projektek 

3. Helyi élelmiszerek  fontossága megnő 



Share of aquaculture production of EU 27 countries by environment, 2010 
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13 countries: more than 70% of aquaculture from freshwater 
10 countries: 100% of production from freshwater Source: FAO FishstatPlus, 2010 



A Közös Halászati Politika reformjának célkitűzései az új 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014-2020) 

támogatásával valósulnak meg 

Az ETHA alappillérei: 
 

1. Intelligens és környezetbarát halászat 
2. Intelligens és környezetbarát akvakultúra 
3. Fenntartható és Inkluzív Területfejlesztés 
4. Integrált Tengerpolitika 
 

Keretösszeg az első 3 pillérre összesen: 4,535 milliárd euró? 
 
Általános jellemzők:  KKV-k kiemelt támogatása 



Az ETHA Uniós prioritásai  
 
1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és 

akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez 
kapcsolódó feldolgozást is  
 

2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és 
akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez 
kapcsolódó feldolgozást is 
 

3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása 
 

4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése  
 
 



ETHA rendelettervezet Natura 2000 területeket érintő 
intézkedései- természetes vizek 

42. cikk 

Belvízi halászat, valamint belvízi állat- és növényvilág 

 

(6)A vízben élő növény- és állatfajok védelme és fejlesztése érdekében az ETHA 

támogathatja: 

 

a) a 38. cikk (1) bekezdése d) pontjának sérelme nélkül a halászati tevékenységek 

által érintett NATURA 2000 területek kezelését, helyreállítását és nyomon követését, 

valamint a 60/2000/EK irányelvnek megfelelően a belvizek rehabilitációját, ideértve 

a vándorló fajok ívási helyeit és vándorlási útvonalait is; 

 

b) olyan statikus vagy mozgó létesítmények építését, korszerűsítését vagy telepítését, 

amelyek a vízi állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják, beleértve 

ezek tudományos előkészítését, nyomon követését és értékelését. 



Magyarországon az aktív, extenzív haltermelést 
folytató halastavak 27%-a, több, mint 7000 ha 

 Natura 2000 területnek lett kijelölve 

Forrás: AKI 2012 



A halastavakon a gazdag biodiverzitás megőrzése csak 
folyamatos emberi beavatkozás-  a halgazdálkodás 

fenntartása mellett lehetséges 



ETHA rendelettervezet Natura 2000 területeket érintő 
intézkedései- tógazdaságok 

54. cikk 

Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra 

 

(1) A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása 

érdekében az ETHA támogathatja: 

a) a NATURA 2000 területeknek a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel és a 2009/147/EK 

tanácsi és európai parlamenti irányelvvel összhangban történő kijelöléséből eredő 

konkrét környezetvédelmi elvárásokkal összeegyeztethető és egyedi vezetési 

követelmények hatálya alá tartozó akvakultúra-módszereket; 

b) a víziállatok védelmében és szaporításában való részvételhez közvetlenül kapcsolódó 

költségeket, a hatóságok által vagy a felügyeletük alatt kidolgozott, 

állományvédelemre és a biológiai sokféleség helyreállítására irányuló programok 

keretében; 

c) olyan extenzív akvakultúra-formákat, amelyek magukban foglalják a környezet és a 

biológiai sokféleség megőrzését és javítását, valamint a tájképnek és az akvakultúra-

övezetek hagyományos tulajdonságainak a megóvását. 



ETHA rendelettervezet Natura 2000 területeket érintő 
intézkedései –további lehetőségek 

. 

Ökoturisztikai beruházások 

 

Termelő beruházások a környezetre gyakorolt pozitív hatás 

fokozására 

 

Kutatás- kísérleti célú visszatelepítés 

 

Oktatás 

 

Szaktanácsadás, egész életen át tartó tanulás 
 



ETHA pénzügyi keret  
és a lehetséges kedvezményezettek köre 

 

ETHA  keret : 35 millió EUR – 10 milliárd HUF körül alakul – a 

legkisebb EU-s Alap!  

 

Kedvezményezettek köre: leginkább KKV-k ( halászok és halgazdaságok) 

 

Társfinanszírozási arány ( közpénz EU/hazai): maximum 75% 

 

Támogatási intenzitás ( teljes kiadás/ közpénz): 50%  , kivétel:  

• 54.cikk (Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra) 

• kollektív érdeket képvisel  

 



Halastavakat érintő környezetgazdálkodási 
Programok 

Program célja: Biológiai sokféleség megtartása, természet védelme és a természeti értékek 

megőrzése 

Kedvezményezettek: Akvakultúra vállalkozások , Natura 2000 és további területek 

 

Múlt: EMOGA-ból finanszírozott agrár-környezetgazdálkodási program részeként- 

 „Vizes élőhely célprogram”  

•önkéntes vállaláson alapult és öt éves elkötelezettséget  

•Támogatás összege: 203,92 EUR/ha/év volt.  Részvétel:  tóterület majdnem 100% 



A Halastavi Környezetgazdálkodási Program 

Jelen: Európai Halászati Alap – Halászati Operatív program 2. tengely 2.2 intézkedése: 

 „Vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések”.–”Halastavi Környezetgazdálkodási Program”  

Részvétel: tóterület 64%-a (17500 ha) , vállalkozások 24%-a   

•önkéntes, öt éves elkötelezettség 

•részleges kompenzáció:  első és a második évben maximum 90-90 EUR/ha/év 

• 3,1 M euro, a teljes HOP keret (46,7 M euró) 6,6%-a  

 

Jövő : Európai Tengerügyi és Halászati Alap- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

 SWOT-ban szerepel a környezeti értékek megőrzésének problémája 

54. cikk Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra 

Támogatás formája: a felmerülő többletköltségekért ellentételezés, 

Cél: Komplex, kompenzáción és támogatáson alapuló többszintes program kidolgozása 



Köszönöm a figyelmet! 
Fotókönyv… 

 


