
JELENTÉS  

az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről 

 

Halászat 

 
 
Hazánkban 2009-ben közel 36 ezer hektárt tartottak nyilván halastó művelési ágban. Az AKI 

felé jelentésre kötelezettek (közel 400 tógazdasági haltermelő) adatai alapján a teljes tóterület 

27,5 ezer hektár, melyből 24,7 ezer hektár tóterület üzemelt. Magyarország tógazdasági 

haltermelésének 79%-át három régió, az Észak-Alföld, a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld adja. 

Ezen belül a legnagyobb halmennyiséget Hajdú- Bihar, Somogy és Csongrád megyében 

halásszák le és a legjelentősebb tóterületekkel is ugyanezek a megyék rendelkeznek. A 

legtöbb haltermelő gazdaság Baranya, Fejér és Somogy megyében található.  

2009-ben a tógazdaságok és intenzív haltermelő üzemek lehalászott halmennyisége 22 ezer 

tonna volt, ebből az étkezési hal termelés 15 ezer tonna, mely az előző évhez képest 5,5%-kal 

csökkent. Sajnálatos tény, hogy az étkezési ponty termelése évek óta csökkenő tendenciát 

mutat, 2009-ben 555 tonnával kevesebb volt a megelőző évinél. Az 1 hektárra jutó összes 

szaporulat 521 kg, az 1 hektárra jutó pontyszaporulat mintegy 400 kg. Ragadozó hal 

termelésünkben a 2008. évhez képest 4%-os csökkenés mutatható ki. A csuka esetében a 

lehalászott mennyiség csökkent, fogassüllő és harcsa esetében kis mértékben növekedett. A 

harcsa tógazdasági termelése már évek óta 200-250 tonna körüli. 

 

1. táblázat 

A halászat legfontosabb termelési adatai 

 

Megnevezés 2007 2008 2009 

Tógazdaságok és intenzív üzemek 

Halastó-üzemelt terület (hektár)  24 302 24 248 24 701 

Étkezési haltermelés (tonna) 15 865 15 687 14 825 

Természetes vizek és víztározók 

Hasznosított terület (hektár) 135 852 139 515 140 647 

Teljes zsákmány (tonna)  7 024 7 394 6 364 

ebből étkezési hal (tonna) 6 669 7 027 6 098 

Összes étkezési hal (tonna)  22 534 22 714 20 923 

 
Forrás: AKI és Országos Halászati Adattár 

 



A hazai igényeket a tógazdaságok kielégítik. Minden halfajból termelünk annyit, amennyire 

szükség van, legfőképp a saját belső piacunkat látjuk el az étkezési hallal. Az éves étkezési 

haltermelés 67%-át a ponty és 12%-át az afrikai harcsa teszi ki. Általában élő pontyot, afrikai 

harcsát, busát, amurt és ragadozó fajokat értékesítenek a termelők a hazai piacokon. Az 

étkezési halak közül szinte csak növényevő fajokat, elsősorban pontyot, busát (Romániába) 

exportáltunk. 

Halexportunk 2009-ben mennyiségben ugyan nem, de értékben növekedett. 

Az intenzív étkezési haltermelés az elmúlt évhez képest 8%-kal esett vissza, 1798 tonna volt 

2009-ben. Intenzív rendszerben 11 haltermelő üzem működik különféle halfajok tartására. 

Legjelentősebb az afrikai harcsa előállítása, mely az intenzív haltenyésztés 93%-át adja. 

A beruházási tevékenység élénkülését jelzi, hogy 2009-ben 6 hektár volt a termelésbe lépett új 

és 284 hektár a rekonstruált halastóterület, szemben a 2008. évi 14, illetve 128 hektárral. 

 


