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MEGHATÁROZÁSOK

•

„A hadvezetés
művészete”
B. H. Liddell Hart: „a
katonai eszközök
elosztásának és
alkalmazásának
művészete a politikai
célok elérése érdekében"

•

Menedzsment
Alfred Chandler: „egy
vállalkozás alapvető
hosszútávú céljainak
meghatározása, és az e
célok eléréséhez
szükséges eljárások
alkalmazása és
erőforrások
hozzárendelése."

A STRATÉGIA ALAPKÉRDÉSEI

Forrás: Matolcsy J., 2013

A NAS MEGALAPOZÁSA

•

Európai Bizottság:
Stratégiai iránymutatás az uniós
akvakultúra fenntartható
fejlesztéséhez

•

Prioritások:
• Adminisztratív eljárások
egyszerűsítése
• Az akvakultúra fenntartható
fejlesztésének és növekedésének
biztosítása összehangolt
területrendezés révén
• Az uniós akvakultúra
versenyképességének fokozása
• Egyenlő versenyfeltételek
kialakítása az uniós piaci szereplők
számára versenyelőnyeik
kihasználása révén

•
•

•

•

Többéves nemzeti terv
„A tagállamok felkérést kapnak arra,
hogy többéves nemzeti tervüket
legkésőbb operatív programjukkal
együtt juttassák el a Bizottságnak.”
„A tagállamokat arra bátorítjuk, hogy
tervük végrehajtásáról 2017 végéig
készítsenek időközi értékelést, amely
alapján a Bizottság fontolóra veheti a
stratégiai iránymutatások
felülvizsgálatát.”
MELLÉKLET: A többéves nemzeti terv
vázlata

ELŐZMÉNYEK

•

•

•

Magyar Halgazdálkodási
Technológiafejlesztési Platform Megvalósíthatósági Tanulmány és
Stratégiai Kutatási Terv
K+F+I aktuális feladatai a
haltermelési szektorra vonatkoztatva.
FVM Halászati és Akvakultúra K+F+I
stratégia
FVM-felkérésre készült, a kutatási
feladatokat taglalja
Magyarország Nemzeti Halászati
Stratégiai Terve (NHST) és az erre
alapuló Halászati Operatív Program
(HOP) (2007-2013)

•

HASKOBI – HAKI: Ágazati
Helyzetelemzés
Tartalmazza a SWOT-elemzést és a
problémaelemzést is

•

Fehér Könyv Magyarország Nemzeti
Akvakultúra Stratégiájához

•

Magyarország Nemzeti Akvakultúra
Stratégiája (NAS) és az erre alapuló
Magyar Halgazdálkodási Operatív
Program (MAHOP) (2014-2020)
(-2023)

HELYZETÉRTÉKELÉS

JÖVŐKÉP

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Folyamatosan fejlődő és megújuló ágazat, meglévő gazdaságok modernizációja,
energiahatékony és innovatív intenzív telepek létesítése.
Korszerű és környezetbarát termelési módszerek széleskörű használata.
Vertikális integráció a termelői szerveződésekre alapozva (termelői csoportok, termelői
szervezetek, REL).
Kiszámítható és ellenőrzött piac, az ágazat versenyképességének javulása.
Feldolgozott, nagy hozzáadott értékű, egészséges, biztonságos és ízletes haltermékek nagyobb
elérhetősége (beleértve a biotermékeket és funkcionális élelmiszereket is), ezáltal a halhús relatív
részesedésének növekedése a húsfogyasztási szerkezetben. A haltermékek szerepének
növekedése a közétkeztetésben.
Természetes vizek horgászhasznosításának előtérbe helyezése, kereskedelmi halászat
megszűnése.
Természetes vizek halállományának fenntartását és fejlesztését meghatározóan a
horgászbevételek finanszírozzák, a horgászható vizek halasítása őshonos fajokkal, magyar
tógazdasági termelésből történik. A horgászturizmus szerepének növekedése a
vidékfejlesztésben.
Megfelelő létszámú és képzettségű (közép- és felsőfokú) szakember képzése.
A kutatás-fejlesztés finanszírozási gondjainak javulása, az új alkalmazott kutatási eredmények
gyors bevezetése a gazdálkodási gyakorlatba. Viszonossági alapokon nyugvó szaktanácsadási
rendszer, mely számára naprakész és megbízható adatok állnak rendelkezésre a szektor
vonatkozásában.
Az ágazat társadalmi elismertségének javulása.

ÁGAZATI CÉLOK

•

Innovatív, versenyképes és
fenntartható akvakultúra és
feldolgozás, növekvő
halfogyasztás

•

Fenntartható és erőforráshatékony halgazdálkodás a
természetes vizeken.

•

A felszíni vizek „jó állapotának”
elérése, a vizekkel
kapcsolatban lévő (vízi és a
vízi ökoszisztémáktól
közvetlenül függő szárazföldi)
ökoszisztémák védelme,
állapotuk javítása.

STRATÉGIAI MUTATÓK ÉS INDIKÁTOROK

•

2023-ig 25%-os
termelésnövekedés:
•

•
•

•

Meglevő halastavak felújítása és
korszerűsítése,
technológiafejlesztés: 10%
Korszerű, új halastavak építése:
5%
Precíziós intenzív rendszerek
építése: 10%

Halfogyasztás növekedése:
1 kg/fő/év

EREDMÉNYMUTATÓK

Új halastavak területe (ha)
Felújított halastavak területe (ha)
Új intenzív telep (db)
Akvakultúra szakágazat teljes
étkezési haltermelése (tonna)
Egy főre jutó halfogyasztás (kg/év)

Kiindulási
időszak
adatai

Félidejű
Célidőszak
(mid-term)
adatai
adatok

(2013)
0
0
14

(2018)
400
1000
17

15 000
4,5

16 500
5,0

(2023)

1000
2000
21
18 750
5,5

ETHA PRIORITÁSOK

•

A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív,
versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása.
•

•

A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív,
versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása.
•
•
•
•
•

•

Innováció
Termelési célú beruházások
Új gazdálkodók támogatása
Környezetvédelmi célú beruházások
Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra

A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása.
•
•

•

Élőhelyfejlesztés, ívóhely-rehabilitáció

Ellenőrzés
Adatgyűjtés

A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása.
•
•

Marketing (benne: termelői és szakmaközi szervezetek támogatása)
Feldolgozás

MONITORING SZÜKSÉGESSÉGE

•

Indikátorok
teljesülésének folyamatos
nyomonkövetése

•

Időközi és
zárójelentésekhez való
adatszolgáltatás

•

Külön intézkedés a
MAHOP-on belül

•

Végrehajtásért felelős:
AKI

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET

