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Az Európai Unió Közös Halászati Politikájának 
(KHP) eredete és céljai: 

„A halászat természetes, megújuló, ingó és közös vagyon, amely 

közös örökségünk részét képezi.” 

A Római szerződés még együtt említi a közös agrárpolitikával, önálló 

politikává  csak 1983-ban vált, miközben több reformon esett át.  

 

 

 

Céljai: 

• természeti erőforrások- halállomány fenntartható kiaknázása 

• a környezet védelme és megőrzése  

• a halászat és halgazdálkodás gazdasági életképességének biztosítása  

• a fogyasztók minőségi élelmiszerrel való ellátása 

• a piac stabilizálása  



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, mely 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 



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 



A Nemzeti Vidékstratégia, az EU 2020 stratégia és a 
Közös Halászati Politika céljainak összekapcsolódása  

Fenntartható és Inkluzív Területfejlesztés I. 

„Helyi közösségek megerősítése”: 

•Helyi partnerségeken  és integrált helyi fejlesztési stratégiák 

•Helyi akciócsoportok kialakítása- főbb érdekelt felek-

magánszféra,közszféra,civil társadalom kiegyensúlyozott 

képviseletével- 

•Helyi  vidékfejlesztési igények figyelembevétele 

 

  



A Nemzeti Vidékstratégia, az EU 2020 stratégia és a 
Közös Halászati Politika céljainak összekapcsolódása  

Fenntartható és Inkluzív Területfejlesztés II. 

•„Vidéki foglalkoztatás növelése”: 

 Munkahelyteremtés, területi kohézió- Helyi szintű 

 innováció támogatása 

•„Élelmezési és élelmiszerbiztonság”:  

 Hal- értékes és egészséges táplálék 

 Halászati termékek értékének növelése-

 termékfejlesztés 

 

  



Az Nemzeti Vidékstratégia, az EU 2020 stratégia, a 
Közös Halászati Politika összekapcsolódása  

„Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése”: 

 

Belvízi területek, vízi állat- és növényvilág védelme és fejlesztésének 

támogatása: 

•élőhelyek és ívóterületek védelme, rehabilitációja  

•Natura 2000 területek kezelése, rekonstrukciója és monitoringja 

•biodiverzitás megőrzése 

 

  



Összefoglalva elmondható, hogy az adott közösség szintjén 

irányított helyi fejlesztés ösztönzi a növekedést és  a 

munkahelyteremtést célzó innovatív megközelítéseket;  

 

egyben biztosítja a halgazdálkodás fenntartható 

fejlesztésben való lehető legnagyobb mértékű részvételét. 

 

Köszönöm a figyelmet! 
 


