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A halászat beruházásainak 
támogatási lehetőségei

a Halászati Operatív Programon belül

www.fvm
.hu
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A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazda-
ságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat. 

A 2007-2013-as tervezési időszakra a Halászati Orientációs Pénz-
ügyi Eszköz helyébe az Európai Halászati Alap lépett, amely – ér-
zékelve a tengeri halászat korlátozott lehetőségeit, - bővítette a hal-
tenyésztés, az akvakultúra támogatási lehetőségeit a tagországok-
ban. Az Alap rendeltetése a közösségi támogatás biztosítása a nem-
zeti halászati stratégiai tervek megvalósításához.

Mi az Európai Halászati Alap  
és a Halászati Operatív Program?
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A halászati beruházások támogatásának részletes feltételeiről a 
26/2009. FVM rendelet szól.

E rendelet a Halászati Operatív Program ún. második prioritási ten-
gelyében (ebben találhatók a beruházási támogatások) lévő intézke-
dések közül a három, beruházási intézkedés támogatásnak részletes 
feltételeit határozza meg.

Támogatható tevékenységek köré új halastavak, intenzív haltermelő 
üzemek építése, a meglévők bővítése, korszerűsítése tartozik. Ezen 
felül minden olyan gép és eszköz beszerzése támogatható, mely köz-
vetlenül az édesvízi haltermelési tevékenységet szolgálja.

A Halászati Operatív Programon belül milyen  
beruházás jellegű támogatásokat lehet igénybe venni?

Az akvakultúra-beruházás támogatásának célja a haltermelő 
kapacitások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése. 

A többi tagországhoz hasonlóan 2007-ben Magyarország is kidol-
gozta, majd a Kormány jóváhagyását követően az Európai Bizottság-
nak benyújtotta Nemzeti Halászati Stratégiai Tervét (NHST), amely 
alapvetően a lakosság halfogyasztásának növelését célozza olyan mó-
don, hogy a korszerűsített magyar halászat képes legyen belföldi ter-
melésből biztosítani a növekmény minél nagyobb részét. 

A stratégiai tervhez kapcsolódó, 2007-2013 évekre szóló Halászati 
Operatív Programot (HOP) az Európai Bizottság a minden részletre 
kiterjedő egyeztetések után 2008. szeptember 9-én elfogadta. Ennek 
keretében az Európai Halászati Alap (EHA) 34,8 millió euró támo-
gatást biztosít a magyar halászati ágazat korszerűsítéséhez és ver-
senyképességének javításához.
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Lehetőség nyílik élőhal-szállító gépjármű beszerzésre a termelői inf-
rastruktúra nettó beruházásának 50%-ának erejéig, abban az eset-
ben amennyiben a támogatott területen termelői-, vagy telepi inf-
rastruktúra létrehozása történik.

Az intézkedésen belül három alintézkedés választható: a termelő ka-
pacitás bővítése új halgazdaságok építésével alintézkedést abban az 
esetben kell bejelölni, amennyiben teljesen új haltermelő telep jön 
létre a támogatott beruházással; a termelésben lévő gazdaságok kor-
szerűsítése, vagy bővítése a már meglévő, működő termelő egységek 
fejlesztésének ad teret; a halkeltetőkre külön alintézkedés vonatko-
zik a halkeltetők építése, bővítése, korszerűsítése címmel.

A halfeldolgozás és értékesítés területén új halfeldolgozók létrehozá-
sa, a meglévők korszerűsítése támogatható. Ebben az intézkedésben 
két alintézkedés jelenik meg: a a halfeldolgozó kapacitások növelése 
a termelőkapacitások növelésének nyújt teret, míg a halfeldolgozó 
egységek korszerűsítése alatt a higiéniás feltételek, munkakörülmé-
nyek javítását, a környezeti hatások csökkentését kell érteni.

A halfeldolgozás támogatásának célja magas feldolgozottságú 
termékek biztosítása a fogyasztónak.

A természetes vízi halászat támogatásának legfőbb célja a ha-
lászati hagyományok megőrzése. 
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Támogatásra jogosultak azok a vállalkozások az akvakultúra, vala-
mint a halfeldolgozás terén, melyek a 2004. évi XXXIV. törvény ér-
telmében  mikro-, kis-, és középvállalkozások, vagy e törvény hatá-
lya alá nem tartozó, de 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató, 
vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkező vállalkozá-
sok, természetes személyek (akvakultúra esetén őstermelők is), to-
vábbá eleget tesznek a 119/2007. (X.18.) FVM rendelet szerinti Tenyé-
szet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentési kötelezettségüknek. 

Természetes vízi halászat esetén a azok jogosultak támogatásra, 
akik valamely hazai természetes vízen, kereskedelmi jelleggel 

halászati tevékenységet végeznek.

Kik vehetik igénybe ezeket a támogatásokat?

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor nem állhat csőd-, fel-
számolási-, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természe-
tes személy esetén gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehaj-
tás alatt; meg kell feleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok általá-
nos feltételeinek, valamint nem állhat a SAPARD Program, az Ag-
rár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Operatív Program, 
illetve a Halászati Operatív program keretében nyújtott támogatás-
ból való kizárás hatálya alatt.
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Rendelkezni kell a működéshez szükséges, a külön jogszabályban 
előírt, a szabályszerű működésre vonatkozó hatósági engedélyek-
kel, vagy igazolással.

Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya – 
kivéve a jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetén – nem idegenít-
hető el, nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amor-
tizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén 
saját forrásból, lecserélhető azonos rendeltetésű, azonos vagy maga-
sabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre, az MVH-nak 
történő előzetes bejelentést követően.

A kedvezményezettnek a támogatás odaítélését követően számos kö-
telezettségnek kell eleget tennie. A támogatási döntéssel jóváhagyott 
elszámolható kiadások összegének legalább 80%-t kell teljesíteni.  
A támogatott beruházást, gépet eszközt, felújított, korszerűsített lé-
tesítményt a támogatási döntés meghozatalától legalább öt évig (kö-
telező üzemeltetési idő) rendeltetésnek megfelelően a vonatkozó en-
gedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

Az üzemeltetési idő alatt rendelkezni kell a támogatással megvaló-
suló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos 
joggal, kivéve, ha a beruházás halastavak, telelő-, vagy tárolótavak 
vízellátást szolgáló feltöltő, illetve lecsapoló csatornát érint.

Mik a főbb feltételek, amelyeknek meg kell felelni a 
támogatás elnyeréséhez?



12 13

Az üzemeltetési kötelezettség alatt tartani kell a támogatási ké-
relem értékelését befolyásoló, a pénzügyi és üzleti tervben vállalt 
mutatókat, valamint a foglalkoztatottak létszámát.

A beruházási műveletek kapcsán felmerült kiadások, illetve meg-
határozott esetben bevételek vonatkozásában elkülönített nyilván-
tartást kell vezetni. A támogatási határozattal jóváhagyott beruhá-
zást a támogatási határozat kézhezvételétől számított 2 éven belül, 
kizárólag gépberuházást tartalmazó műveletek esetében 1 éven be-
lül kell megvalósítani. Amennyibe a beruházás során közbeszerzé-
si eljárást kell lefolytatni és annak megindítását az ügyfél igazolta, 
akkor a megvalósítás határideje gépbeszerzés esetén 6, építés esetén 
12 hónappal meghosszabbodik.

Az igénybevett támogatásokhoz kapcsolódóan a monitoring rend-
szer működtetése céljából – a támogatási rendeletben foglaltak sze-
rint – adatot kell szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
rendelkezések értelmében a HOP arculati elemeit 

jól látható helyen kell feltüntetni.
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A támogatásokra vonatkozó jogszabályok az alábbi jogkövetkez-
ményeket határozzák meg, amennyiben a kedvezményezett nem 
teljesíti kötelezettségét.

Jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ha az ügyfél va-
lótlan tényeket közöl, adatot eltitkol, akadályozza az ellenőrzést, nem 
tesz eleget adatszolgáltatási, vagy esetleges fizetési kötelezettségének, 
valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, az idegen nyelven kiállított bi-
zonylatokról nem rendelkezik a 24/1986. MT rendelet által szabá-
lyozott szakfordításokkal, valamint ha nem a támogatható tevékeny-
ségnek megfelelően üzemelteti a támogatott beruházást.

Mi történik, ha nem tudom tartani a támogatás  
elnyeréséhez szükséges követelményeket?

A támogatás 20%-át kell visszafizetni, amennyiben az elszámolha-
tó kiadások 80%-át nem teljesíti az ügyfél, ha a teljesítés 50% alatti, 
szintén jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Abban az 
esetben, hogyha a vállalt foglalkoztatotti létszámot nem tartja, ak-
kor foglalkoztatottanként a támogatás 2%-át kell visszafizetni, de 
legalább 750 ezer forintot.

Amennyiben a vállalt árbevétel 75%-át nem tartja, úgy 
százalékpontonként a támogatás 2%-át kell visszafizetni.
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A támogatási kérelmek adatlapjait és a benyújtandó mellékleteket 
és dokumentumokat a 60/2009. MVH közlemény tartalmazza, mely 
a Hivatal honlapján, a www.mvh.gov.hu weboldalon megtalálható. 
Telefonon az MVH központi ügyfélszolgálatánál érhetők el infor-
mációk a 06 1 3743603-as számon.

A csatolandó dokumentumok közül kiemelendő, hogy építési beru-
házások esetén a jogerős építési, vagy vízjogi létesítési engedélyt, va-
lamit a záradékolt tervdokumentációt a kérelem benyújtásakor kell 
csatolni, azok nem hiánypótolhatók, hiányuk esetén a kérelem ér-
demi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

Hol találok információkat ha pályázni szeretnék, vagy 
ha csak részletesebben érdekel az Operatív Program?

A Halászati Operatív Programmal kapcsolatban a legtöbb infor-
máció megtalálható az interneten keresztül is. 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján  
(www.fvm.hu) a HOP fül alatt megtalálható a Nemzeti Halásza-
ti Stratégiai Terv és a Halászati Operatív Program teljes szövege, a 
kapcsolódó jogszabályok, az elkészült kiadványok és tájékoztatók 
elektronikus változatai, a HOP Irányító Hatóságának közleményei 
és a HOP Monitoring Bizottságának dokumentumai.

www.fvm.hu
www.mvh.gov.hu

06 1 3743603



Jegyzet 
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Ez a kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával készült. 
„Európai Halászati Alap: a megújuló halászatért”

Írta: Katics Máté
Összeállította: Román Zoltán
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