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1. AZONOSÍTÁS  
Tagállam: Magyarország 
Operatív program Program száma (CCI-szám): 2007 HU 14 FPO 001 

Jelentéstétel éve: 2012. 
Végrehajtási jelentés Az éves jelentés monitoring bizottság általi 

jóváhagyásának időpontja: 2012. június 18. 
 

2. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A 2008. szeptember 9-én az Európai Bizottság (továbbiakban Bizottság) által elfogadott 
Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP vagy Program) keretében a halászati 
ágazat számára komoly fejlesztési lehetőségek nyíltak a 2007-2013-as időszakban. Ezek a 
lehetőségek a rendelkezésre álló források mintegy 70%-ában a 2. támogatási tengely szerint a 
tógazdaságok, intenzív rendszerek, halfeldolgozók építésére, felújítására és infrastruktúrájuk 
fejlesztésére kerültek elkülönítésre. A források 25%-a a 3. támogatási tengely megvalósítását 
szolgálja, míg Magyarország 5%-ot allokált az 5. támogatási tengelyre, a Technikai 
Segítségnyújtásra (a továbbiakban: TS). 

Az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) által finanszírozott közösségi halászati 
támogatásra vonatkozó általános szabályokat a 1198/2006/EK Tanácsi Rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) állapítja meg. A Rendelet 67. cikke rendelkezik az éves és a záró 
végrehajtási jelentési kötelezettségről, mely szerint a HOP Irányító Hatóság (a továbbiakban: 
IH) minden év június 30-ig a HOP Monitoring Bizottság jóváhagyását követően éves jelentést 
nyújt be a Bizottság részére az operatív program végrehajtásáról. A jelentés a 498/2007/EK 
Bizottsági Rendelet XIV. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően, az ott megadott 
szerkezetben készült el. 

A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszer (a továbbiakban: IIER), valamint a Közreműködő Szervezet által készített havi 
pénzügyi riport 2011. december 31-i adatai. 

 
A 2011.évről összességében elmondható, hogy tovább folytatódott a beruházások 

előrehaladása az akvakultúra és a halfeldolgozás terén, a 2. tengely keretében ezen felül egy 
új intézkedés is indult, mely közvetlen kifizetés révén segíti a gazdákat. Megvalósult továbbá 
az első 3. tengelyes promóciós projekt. A tájékoztatást és nyilvánosságot érintően több 
rendezvényre is sor került az ország különböző pontjain. A forrásvesztés a nem-konvergencia 
régióban ügyfél hiányában sajnos nem volt elkerülhető, így 81 228 euró veszteséget könyvelt 
el Magyarország. Uniós kötelezettségnek eleget téve elkészült a program félidős értékelése, 
melynek következtetéseit a novemberben tartott évértékelő megbeszélés keretei között vitatta 
meg az IH és a Bizottság. 
 

A 2011. december 31-i pénzügyi előrehaladást az összes EHA hozzájárulás (34 850 860 
euró) arányában a következő ábra szemlélteti euróban: 
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3. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE PRIORITÁSI TENGELYENKÉNT 

3.1. Információ a prioritási tengelyek tekintetében  a ténylegesen 
elért el őrehaladásról 
 
II. prioritási tengely:   

Mutatók  2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 

Eredmény  81 13 42     136 

Cél         1000 Új halastó (ha) 

Kiindulás 0         

Eredmény  11 259 654     924 

Cél         4000 Felújított halastó (ha) 

Kiindulás 0         

Eredmény  94 107 323     524 

Cél         1353* 

Az akvakultúra 
ágazatban alkalmazott 
munkaerő létszámának 
fenntartása (fő) Kiindulás 1353 1317 1314       

Eredmény    

Cél    
A biotermelésre átállt 
termelőegységek száma 
(db) Kiindulás 

NEM INDULT 

   

Eredmény  0 0 0     0 

Cél         700 
Újonnan létesített 
halfeldolgozó üzemek 
(kapacitás: tonna) Kiindulás 0         

Eredmény  0 90 285     375 

Cél         1300 
Felújított halfeldolgozó 
üzemek (kapacitás: 
tonna) Kiindulás 0         

Eredmény  0 2 6     8 

Cél         5 

A munkakörülmények és 
a higiéniai körülmények 
fejlesztését célzó 
projektek száma (db) Kiindulás 0         

Forrás: Közreműködő Szervezet 
*A HOP-ban KSH adatként megadott ágazati állapot (4743) eredetileg tévesen szerepel, mert tartalmazza a 
természetesvízi halászat adatait is. Az eredeti adat a táblázatban szereplő adat szerint a HOP-ban módosításra kerül. 
 

III. prioritási tengely:  
A HOP 3. tengely keretében egy projekt valósult meg az év utolsó negyedében. A projekt 
nagyságrendje és megvalósulásának ideje még nem lehet hatással a 2011-es monitoring 
mutatókra, így a tengely eredménymutatóinak vizsgálatára a következő évi jelentésben kerül 
sor. 

 
V. prioritási tengely:  

Mutató  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 

Eredmény  8 3 3     14 

Cél         15 
Kommunikációs/promóciós 
feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységek száma (db) Kiindulás 0         

Forrás: IH 
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3.2. A prioritási tengelyekre és az intézkedésekre vonatkozó 
meghatározott információk  

Nem volt. 
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3.3. Pénzügyi információk (euróban)  

3.3.1. A jelentés évére vonatkozó pénzügyi informác iók (2011) 
A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:           

        euró 

 

Az irányító hatóságnak 
megküldött kifizetési 
igényekben foglalt, a 

kedvezményezettek által 
kifizetett kiadások 1 

Megfelelő 
hozzájárulás 
közpénzből 2 

Megfelelő 
hozzájárulás 
az Alapból 3 

A kedvezményezettek számára 
történő kifizetések 

teljesítéséért felelős szervezet 
által kifizetett kiadások 4 

Megfelelő 
hozzájárulás 
az Alapból 5 

Alap hozzájárulása, 
amelyre az irányító 

hatóság 
kötelezettséget vállalt 

6 

A Bizottságtól 
kérvényezett 

összes kifizetés 
7 

A Közösségtől 
kapott összes 

kifizetés 8 

1. prioritási tengely - - - - - - - - 

2. prioritási tengely               6 767 928,1  4 563 045,7    3 422 284,3                      5 039 514,0  3 779 635,3                   5 881 211,2      3 755 023,7     6 951 746,6  

3. prioritási tengely - - - - - - - - 

4. prioritási tengely - - - - - - - - 

5. prioritási tengely                          241 291,8     241 291,8         180 968,8                         249 841,1    187 380,7                      290 585,0    122 145,3      224 996,1  

Végösszeg                     7 009 219,9   4 804 337,5     3 603 253,1                     5 289 355,1  3 967 016,0                   6 171 796,2    3 877 169,0     7 176 742,7  

 
A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók: 

euró 

 

Az irányító hatóságnak 
megküldött kifizetési 
igényekben foglalt, a 

kedvezményezettek által 
kifizetett kiadások 1 

Megfelelő 
hozzájárulás 
közpénzből 

2 

Megfelelő 
hozzájárulás 
az Alapból 3 

A kedvezményezettek számára 
történő kifizetések 

teljesítéséért felelős szervezet 
által kifizetett kiadások 4 

Megfelelő 
hozzájárulás 
az Alapból 5 

Alap hozzájárulása, 
amelyre az irányító 

hatóság 
kötelezettséget vállalt 

6 

A Bizottságtól 
kérvényezett 

összes kifizetés 
7 

A Közösségtől 
kapott összes 

kifizetés 8 

1. prioritási tengely - - - - - - - - 

2. prioritási tengely 24 464,0 24 464,0 12 232,0 - - - - 13 365,2 

3. prioritási tengely - - - - -                      37 883,0    - - 

4. prioritási tengely - - - - - - - - 

5. prioritási tengely - - - - - - - - 

Végösszeg 24 464,0 24 464,0 12 232,0 - -                       37 883,0    - 13 365,2 
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1 A kedvezményezettek összes elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2011. január 1. és dec. 31. (postázás dátuma) között a Közreműködő Szervezetnek 
megküldtek, függetlenül azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezettek nettó, az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult 
kedvezményezettek bruttó kiadásait tartalmazza. Az elszámolható kiadás az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 
2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
2 a Közreműködő Szervezetnek 2011. január 1. és dec. 31 (postázás dátuma) között megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A 2. tengelyen a konvergencia 
régión az elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régión maximum 40%-a, az 5. tengelyen 100% -a Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek 
euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
3 a Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, az IIER-ben nincs nyilvántartva. A konvergencia régión a 
kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régión a kifizetési igény 50%-a. 
A forintra kiszámított tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
4 A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2011. január 1. és december 31. (kifizetés dátuma) között. Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. cikkének 
megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva. 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
5 Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva. 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
6  Kötelezettségvállalás EHA része az IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként az IH jóváhagyás dátuma kerül figyelembevételbe. A 2011-es tételek euróra 
történő átszámításhoz az árfolyam: a 2011. decemberi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). A forrás-felszabadulás (pl. lemondás, ügyintézői korrekció, stb.) negatív 
értékkel került bele a számításba.  
Forrás: Irányító Hatóság 
 
7 A Bizottságtól kért kifizetések 2011. január 1. és december 31. (forrás lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben. SFC, havi pénzügyi riport, IH nyilvántartás alapján 
került megadásra.  
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
8 A Bizottságtól kapott kifizetések 2011. január 1. és december 31. (térítés lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A Közreműködő Szervezet 
adatai alapján került megadásra.   
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
 
 



   
Éves jelentés a HOP 2011. évi előrehaladásáról 

 8 

3.3.2. A program elejét ől kumulált pénzügyi információk (2008-2011) 
 
 A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:          euró 

  
A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:          euró 

 

Az irányító hatóságnak 
megküldött kifizetési 
igényekben foglalt, a 

kedvezményezettek által 
kifizetett kiadások 1 

Megfelelő 
hozzájárulás 
közpénzből 2 

Megfelelő 
hozzájárulás 
az Alapból 3 

A kedvezményezettek számára 
történő kifizetések 

teljesítéséért felelős szervezet 
által kifizetett kiadások 4 

Megfelelő 
hozzájárulás 
az Alapból 5 

Alap hozzájárulása, 
amelyre az irányító 

hatóság 
kötelezettséget vállalt 

6 

A Bizottságtól 
kérvényezett 

összes kifizetés 
7 

A Közösségtől 
kapott összes 

kifizetés 8 

1. prioritási tengely - - - - - - - - 

2. prioritási tengely                 85 127,9     48 729,6    24 364,8                         26 730,3    13 365,2    12 132,8        13 365,2       13 365,2  

3. prioritási tengely                      -              -                   -                                     -          -      37 883,0              -                           -   

4. prioritási tengely - - - - - - - - 

5. prioritási tengely - - - - - - - - 

Előleg1 (2008)       39 165,2  39 165,2  

Előleg2 (2009)         39 165,2  39 165,2  

Végösszeg     85 127,9    48 729,6  24 364,8            26 730,3  13 365,2      50 015,8         91 695,6      91 695,6  

 

Az irányító hatóságnak 
megküldött kifizetési 
igényekben foglalt, a 

kedvezményezettek által 
kifizetett kiadások 1 

Megfelelő 
hozzájárulás 
közpénzből 2 

Megfelelő 
hozzájárulás az 

Alapból 3 

A kedvezményezettek 
számára történő kifizetések 

teljesítéséért felelős 
szervezet által kifizetett 

kiadások 4 

Megfelelő 
hozzájárulás 
az Alapból 5 

Alap hozzájárulása, 
amelyre az irányító 

hatóság 
kötelezettséget vállalt 

6 

A Bizottságtól 
kérvényezett 

összes kifizetés 
7 

A Közösségtől 
kapott összes 

kifizetés 8 

1. prioritási tengely - - - - - - - - 

2. prioritási tengely                   16 477 573,4    10 340 864,9      7 755 648,7                   10 103 788,3   7 577 840,8                14 744 845,7    7 553 229,7  7 553 229,7  

3. prioritási tengely                                     -                  -       -                                     -                    -   -              -   - 

4. prioritási tengely                                     -                 -              -                                     -   -   -                       -            -   

5. prioritási tengely                         608 159,2      608 159,2      456 119,4                      646 135,8  484 601,5                      795 926,5  419 366,6  419 366,6  

Előleg1 (2008)            2 400 395,0  2 400 395,0  

Előleg2 (2009)       2 400 395,0 2 400 395,0 

Végösszeg   17 085 732,6  10 949 024,1    8 211 768,1       10 749 924,1  8 062 442,3     15 540 772,2      12 773 386,3  12 773 386,3  
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1 A kedvezményezettek összes elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2011. dec. 31-ig (postázás dátuma) a Közreműködő Szervezetnek megküldtek, függetlenül 
azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezettek nettó, az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult kedvezményezettek bruttó 
kiadásait tartalmazza. Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam 
(309,08 HUF/EUR). 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
2 a Közreműködő Szervezetnek 2011. dec. 31-ig (postázás dátuma) megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A 2. tengelyen a konvergencia régión az 
elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régión maximum 40%-a, az 5. tengelyen 100%-a. Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra 
történő átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
3 a Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, mivel az IIER-ben nincs nyilvántartva. A konvergencia 
régión a kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régión a kifizetési igény 50%-a. 
A forintra kiszámított tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
4 A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2008. szeptember 9. és 2011. december 31. (kifizetés dátuma) között. Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. 
cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva. 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
5 Árfolyam: a 1198/2006 EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva. 
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
6  Kötelezettségvállalás EHA része az IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként az IH jóváhagyás dátuma kerül figyelembevételbe. A tételek euróra történő 
átszámításhoz az árfolyam egységesen a 2011. december havi bizottsági árfolyam (309,08 HUF/EUR). A forrás-felszabadulás (pl. lemondás, ügyintézői korrekció, stb.) 
negatív értékkel került bele a számításba. 
 Forrás: Irányító Hatóság 

 
7 A Bizottságtól kért kifizetések 2008. szeptember 9. és 2011. december 31.  (forrás lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben. Az SFC, havi riport, és az IH 
nyilvántartása alapján került megadásra.  
Forrás: Közreműködő Szervezet 
 
8 A Bizottságtól kapott kifizetések 2008. szeptember 9. és 2011. december 31.  (térítés lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A Közreműködő 
Szervezet adatai alapján került megadásra.  

Forrás: Közreműködő Szervezet 
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3.4. Minőségi elemzés 

3.4.1. Pénzügyi eredmények: 
  

2011-ben az Irányító Hatóság 6 171 796 euró összegű kötelezettséget vállalt az EHA 
terhére a konvergencia régiókat illetően. A nem konvergencia régióban 37 883 euró 
kötelezettségvállalás történt (1 db 3. tengelyes projekt). A kötelezettségvállalás legnagyobb 
része a 2010 nyarán (második benyújtási kör) beérkezett beruházási támogatási kérelmek 
elbírálásából és leszerződéséből adódott. A harmadik benyújtási időszakra 2011 nyarán 
(július- augusztus) került sor, de kötelezettségvállalás ezekre a kérelmekre csak 2012-ben 
történt.  Hasonlóan az előző évekhez, az IH 2011-ben is az összes, a jogosultsági kritériumnak 
megfelelő támogatási kérelmet támogatta. 2011. év végén meghirdetésre került a Halastavi 
Környezetgazdálkodási Program (részletesen lásd 3.10.1. pont), beérkeztek az első támogatási 
kérelmek, de ezekre szintén nem született határozat 2011-ben. 
A szerződési ráta az egész EHA hozzájárulás arányában összességében (konvergencia, nem 
konvergencia régió, 2008-2011) 45 %. Ez az előző év adatához képest 15 százalékpontos 
növekedést jelent. 
 

A 2011-es kifizetési kérelmek tekintetében a 2. prioritási tengelyen négy benyújtási 
időszak volt (március, június, szeptember, és november), míg a TS esetében folyamatosan 
érkeztek be az elszámolások a Közreműködő Szervezethez. A kedvezményezettek 2011-ben 
elszámolt kiadása a konvergencia régión 7 009 219,9 euró volt, mely alapján 4 804 337,5 euró 
kifizetését kérték. Nem konvergencia régión a Halastavi Környezetgazdálkodási Program 
keretében 24 464 euró összegű kifizetési igény érkezett be. 

 
A konvergencia régión 2011-ben 5 289 355,1 euró került kifizetésre (EHA rész: 3 967 016 

euró), míg a nem konvergencia régión nem történt kifizetés - kifizetési kérelem hiányában. A 
Program elejétől számított kifizetési ráta 31 %. Ez az előző év adatához képest 19 
százalékpontos növekedést jelent. 
 

2011. november 10-én az Igazoló Hatóság benyújtotta a Program harmadik időközi 
kifizetési kérelmét a Bizottsághoz, melyek értéke a konvergencia régión 3 877 169 euró. A 
két programszintű, 7%-os előleggel együtt a konvergencia régión Magyarországnak sikerült 
eleget tennie az n+2 szabálynak. A nem konvergencia régió esetében azonban 81 228 eurós 
forrásvesztést könyveltünk el ügyfél hiányában. Programszinten a forráslehívási arány a két 
előleggel összesen 37%. 
 

A Bizottságtól 2011-ben megérkezett a második, és harmadik időközi kifizetés térítése a 
konvergencia és nem konvergencia régióra, összességében 7 190 108 euró. Programszinten a 
Bizottsági térítés aránya a két előleggel összesen 37%. 
 

3.4.2. Fizikai eredmények, esélyegyenl őség:  
 

A 2011-ben új halastóként létrehozott vízfelület (ha) aránya a HOP-ban kitűzött cél 4,2%-
a, ami kumuláltan 13,6%, míg a felújított halastavak aránya 16,3% ami kumuláltan 23,1%-ot 
jelent. Ebben az évben új halfeldolgozó üzem nem került aktiválásra, de a felújított 
halfeldolgozói kapacitásnövekedés 21,9% át jelenti az előirányzottnak, ami kumuláltan 
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28,9%-nak felel meg. Az akvakultúra adatai a hosszú építési idő miatt részarányosnak 
tekinthető, azonban elmaradnak a közbülső célokban megfogalmazottaktól. A Nemzeti 
Halászati Stratégiai Terv és a Halászati Operatív Program írásakor és egyeztetése során nem 
számoltunk a program kései elfogadásával, - melynek okait most nem részletezzük – és a 
támogatási rendszer jogalkotási folyamatának időigényességével. Bár az első 
kötelezettségvállalás alkalmával az EHA rendelet vonatkozó cikkét alkalmazva lehetővé 
tettük az adott évben keletkezett számlák elszámolhatóságát a kedvezményezettek a döntésig 
csak korlátozott mértékben éltek a saját kockázatra való beruházás megkezdésével. Ezért a 
tényleges beruházások, illetve építkezések csak 2010 tavaszán indultak be. Tekintettel a 
tógazdasági beruházások időigényére az aktivált új halastavak illetve a felújítottak csak 
korlátozott mértékben jelentkeztek a 2011-es mutatók között.  A fentiek figyelembevételével 
végleges vélemény a programzáráskor 2015-ben mondható ki. A programban kitűzött félidős 
eredményhez képest az elmaradás másik részbeni magyarázata az a tény, hogy a megvalósult 
beruházások egy része jelentős mértékben a termelésbiztonság növelését jelentették, ami nem 
tükröződik a fizikai mutatókban, de a megbízható és magas színvonalú folyamatos termelést 
szolgálják. Hasonló okok miatt tapasztalható elmaradás a halfeldolgozás területén.  

 
A halfogyasztás növekedésének megtorpanása a széleskörűen tapasztalt, a halászati 

ágazatot és főleg a lakosságot nem kímélő gazdasági válsággal magyarázható. Véleményünk 
szerint a halászati ágazat és a lakosság halfogyasztása nem szenvedett el akkora visszaesést, 
mint más élelmiszerágazatok és más élelmiszerfogyasztás.  

 
A megtermelt halfajták közül a pontyot lehet kiemelni, melyből 2011-ben 1177 tonnát 

termeltek a kedvezményezettek kizárólag a támogatásnak köszönhetően. 
 

2011-ben az akvakultúra területén csak igen szerény mértékű (21 db) új munkahely 
létesült, de a megőrzött munkahelyek száma 323 volt. A halfeldolgozás területén a szakágazat 
nagyságához képest jelentős volt az eredmény – a támogatásoknak köszönhetően a 44 
munkahelymegőrzés mellett 34 új munkahely létesült. Az időarányosan megőrzött 
munkahelyek magas száma az országos statisztikához képest összességében azzal is 
magyarázható, hogy a potenciális pályázók közül igen nagy arányban vették már igénybe a 
HOP nyújtotta fejlesztési lehetőségeket és azok jelentős mértékben hozzájárultak a 
munkahelyek megőrzéséhez. A kérdést ágazati szinten vizsgálva megállapítható, hogy az 
akvakultúrában foglalkoztatottak száma szignifikánsan nem csökkent, ami az ágazatot is sújtó 
nehézségek tükrében igen pozitívnak tekinthető. 

 
2011-ben megvalósult a HOP 3. prioritási tengelyének első projektje. Az Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 2011. szeptember 29-től október 2-ig tartott, 
aminek a keretében a halászati szektor emlékezetes pavilonnal és programokkal képviselte 
magát.  

 
A HOP 5. tengelyére vonatkozólag a kommunikációs projektek száma 11-ről 14-re nőt. A 

technikai segítségnyújtásból finanszírozott álláshelyeken 12 főből 8 fő női alkalmazott 
dolgozott. 
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3.5. Monitoring szabályok   
 

A 1198/2006 EK Rendelet 62. cikkének megfelelően az Irányító Hatóság a Halászati 
Operatív Program minőségi és hatékony végrehajtásának biztosítására 2009-ben kialakította a 
monitoring rendszert a 2. prioritási tengely beruházási intézkedéseire,  mely azóta alapjaiban 
(adatgyűjtés, adatfeldolgozás módja) nem változott. 2011-ben az Irányító Hatóság az 
Közreműködő Szervezettel együttműködésben jogcímenként felülvizsgálta és pontosította a 
gyűjtendő adatokat, ezenkívül a Közreműködő Szervezet továbbfejlesztette az adatgyűjtést 
támogató elektronikus adatszolgáltatási felületet.  

 
 A szabályozás a 2011. évi adatok kinyerésére vonatkozóan a 26/2009. (III. 17.) FVM 

rendeletben, az 50/2011. (VI. 6.) VM, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendeletben található. A monitoring 
adatszolgáltatás teljesítésének megkönnyítése érdekében az Közreműködő Szervezet a 
benyújtási időszak előtt honlapján Közleményt tesz közzé az adatszolgáltatás feltételeiről, 
módjáról és határidejéről. Ennek melléklete részletes kitöltési útmutatót és oktató videó 
programot tartalmaz az elektronikus adatszolgáltatási felület használatához.  
 

Minden kedvezményezett, aki előző év december 31-ig jogerős határozattal rendelkezett, 
monitoring adatszolgáltatásra kötelezett, melyet elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül 
kell teljesíteni adott év februárja és márciusa során. 2011-re vonatkozóan a monitoring 
adatszolgáltatás 2012. február 13. és március 12. között történt. A monitoring indikátorok a 
2011. évre vonatkozóan is úgy lettek kialakítva, hogy segítségükkel az Irányító Hatóság az 
éves jelentésben be tudja mutatni a Programban megállapított specifikus célokra vonatkozó 
eredményeket, valamint eleget tudjon tenni a Bizottság 498/2007/EK rendeletének III. 
mellékletében meghatározott esetleges adatigényének (új Infosys riport). A Bizottság 
javaslatára a kedvezményezetteknek a beruházás elejétől kumulált adatokat is meg kell 
adniuk.  

 
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott 

Vidékfejlesztési Programmal közös, de a HOP-ra külön lekérdezhető informatikai rendszer 
(IIER) mind fizikai, mind pénzügyi megvalósításra vonatkozó indikátorokat is tartalmaz.  
 

A Közreműködő Szervezet az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését 
ellenőrzi. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
71. § alapján az ügyfél ötszázezer forintig terjedő, a támogatási összeggel vagy a jogellenes 
magatartás súlyával arányos mulasztási bírsággal sújtható, ha monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, 
hiányosan vagy nem az előírt módon teljesíti. Szankció alkalmazására eddig nem került sor. 

 
2011-re vonatkozóan a monitoring adatszolgáltatás 111 db projektből 107 projektre 

teljesült, ami 96%-os kitöltöttséget jelent. Az adatok feldolgozása során a nyilvánvaló 
eltérések kiszűrésre kerültek. 
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3.6. Jelent ősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott 
intézkedések  
 

A HOP 3-as tengely megvalósításával súlyos lemaradásban van Magyarország. Bár 2011-
ben megkezdődött a HOP 3-as tengely intézkedéseinek végrehajtása, kifizetés nem történt. 
 

Az előkészítések ellenére az első közbeszerzési eljárás elindításáig meg kellett várni, hogy 
a hazai jogszabályok is lehetővé tegyék az eljárások lefolytatását. Szükség volt a HOP 3-as 
tengely esetében vidékfejlesztési támogatási szervként kijelölni a minisztériumot, hogy 
döntéseket hozhasson. Ez a jogszabály a 154/2011-es (VIII. 10.) Kormányrendelet. 

 

3.7. Az operatív program éves vizsgálata után a Biz ottság által 
megfogalmazott ajánlások  
 

A Bizottság a 2011. november 16-án megtartott hivatalos értékelésen jónak értékelte a 
2010. éves előrehaladási jelentést.  

 
A Bizottság javaslatai a félidős értékeléssel (lásd 5. fejezet) összhangban a következők voltak: 

• Intézkedések meghozatala a forrásvesztés elkerülése érdekében 
• 3. tengely mielőbbi indítása 
• Kedvezményezettek tájékozódását segítő anyagok készítése 
• Monitoring Bizottság aktivitásának növelése  
• Informatikai rendszer lehetőségekhez mért fejlesztése (TS) 
• Adatminőség javítása a monitoring esetében 
• Halőrzési probléma kezelése 

 

3.8. Visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás 
Nem volt.1  

 

3.9. Az 1198/2006/EK rendelet 56. cikke szerinti je lentős 
módosulás  

Nem volt. 
 

                                              
1 A 2011-ben lefolytatott ellenőrző szervi vizsgálat egy 2010-es pénzügyi hibát tárt fel, melynek 

értéke körülbelül 1 000 EUR. A visszafizettetési eljárás 2012 májusában indult, így a 2011-ben 
visszavont, visszavont, visszafizettetett, függőben lévő, és vissza nem fizettethető összegekről szóló 
nyilatkozatban az Igazoló Hatóság az említett összeget nem tüntette fel 2012. márciusban, erre csak 
jövőre fog sor kerülni. Az eset az OLAF-nak nem jelentendő. 
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3.10. Az operatív program végrehajtására vonatkozó általános 
feltételek változásai  

3.10.1. 2. tengely 
 
Beruházások 
 
A magyarországi halászati támogatások egyes körét az Európai Halászati Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 
25/2009. (III. 17.) FVM rendelet (Vhr), valamint az Európai Halászati Alapból a 2. 
támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 
17.) FVM rendelet (2ttr) szabályozza. A Magyar Közlöny 2010. március 26-i számában 
megjelent 27/2010. (III. 26.) FVM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) 
FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet 
módosításáról. 

 
A 2011-es kérelem beadási időszakra június 6-án megjelent a halászati beruházásokat 

egységes szerkezetben szabályzó „az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló Halászati Operatív Program 2. támogatási tengelye szerinti beruházási 
támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet” A rendelet megjelentetésével a 
jogcím szabályozása jobban illeszkedik a támogatás célcsoportjának igényeihez.  

 
Az ügyfelek számára kedvezőbb szabályozás miatt várhatóan többen fogják igénybe venni 

a támogatásokat, ezáltal növekszik a halászati ágazat piaci versenyképessége. A 
jogcímrendelettel egyszerűbbé intézkedés-specifikussá és jobban összehasonlíthatóvá válik a 
kérelmezők beruházási terveinek szakmai és pénzügyi elképzelése. Az első kérelmezési 
időszak tapasztalatainak és az eredeti rendeletek megjelenése óta megváltozott vonatkozó 
rendelkezések hatásainak beépítésének figyelembevételével a jogcímrendelet egyszerűsíti és 
még jobban átláthatóvá teszi a támogatási rendszert - hozzájárulva a Halászati Operatív 
Programban megállapított célok megvalósításához. A vállalkozások pénzügyi terheit nem 
érinti a jogcímrendelet, mert a támogatás intenzitás és ezzel az önerő mértéke nem módosul. 
Az új rendelet célja, hogy az ügyfelek számára kedvezőbb rendelkezéseket megállapítva 
lehetővé tegye halászcsónak beszerzését, vis maior esetére a megvalósítás meghosszabbítását. 
További cél, hogy a közösségi elvárásoknak megfelelően teljes körűen érvényesüljenek a 
komplexitás szempontjai a pontozás során, amely az alintézkedések meghatározásán túl, 
további célkitűzések nevesítésével válik lehetővé a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
munkája során. A HOP rendszerével való fokozott és egyértelmű koherencia biztosítása 
végett a módosítás által a rendeletben is megjelenik a HOP intézkedés specifikációja. 
 

Vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések  
 
A HOP 2. prioritási tengely 2.2 intézkedéseként („Vízi környezetvédelemmel kapcsolatos 

intézkedések”) elindult 2011-ben a Halastavi Környezetgazdálkodási Program (továbbiakban: 
HKP). Az intézkedést az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati 
Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos 
intézkedések feltételeiről szóló 110/2011 (XI.24.) VM rendelet szabályozza. 
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A közvetlen kifizetésű, vissza nem térítendő támogatás a konvergencia, valamint nem 
konvergencia régióban egyaránt megvalósul. A támogatási intenzitás mindkét konvergencia 
területen 100%. A társfinanszírozás aránya a konvergencia régiókon 25% nemzeti és 75% 
EU, a nem konvergencia régióban 50-50%. 

 
A támogatás kedvezményezettjének a vízi környezet védelmével kapcsolatos jogszabályi 

kötelezettségén felül önkéntesen vállalt többletkötelezettség-vállalásának részleges 
ellentételezéseként nyújtható. A cél az extenzív halgazdaságok ösztönzése a környezettudatos 
gazdálkodásra. A programban részt vevő halastavat legalább 3 évente le kell csapolni, a nádas 
10%-át lábon kell hagyni, illetve programba bevont halastóba évente hektáronként legalább 
100 kg halat kell telepíteni. A HKP hozzájárul a környezeti értékek megóvásához, élőhelyek 
védelméhez és megőrzéséhez, azáltal, hogy a támogatásra jogosult a fentiekhez kapcsolódóan 
a teljes támogatási időszakban, azaz 5 éven át a rendelet által részletezett kötelezettségeket 
vállalja. A támogatási időszak 2011. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart.   

 
2011 decemberében, az első jelentkezési körben 71 db telephely vonatkozásában 66 db 

támogatási kérelem érkezett be, összesen mintegy 15 307 ha halastó területet lefedve, 
 795 951 286 Ft támogatási igénnyel.  
 

Az intézkedés anyagi forrásainak megteremtése érdekében az IH az operatív program 
módosítását tervezi. 

 

3.10.2. 3. tengely 
 

A közös érdekeket szolgáló 3. tengelyes intézkedések hosszas előkészítést követően 2011-
ben elindultak. A magyar halászati ágazat meghatározó szereplőivel és a Bizottsággal 
előzetesen folytatott konzultációk, valamint az előző HOPE programozási időszak 
tapasztalatai alapján az EHA 3. prioritási tengelyéhez kapcsolódó intézkedések 
végrehajtásához az IH két területre csoportosított összevont program-szerű végrehajtást tartott 
célszerűnek. Ez a két terület: 

 
• 3.1. intézkedés: Kollektív intézkedések (beleértve a 3.2. a vízben élő állat- és 

növényvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedéseket és a 3.4. kísérleti 
projektek intézkedést is). A program címe: Közösségi Halászati Tudástranszfer 
Program 2011-2015 

• 3.3. intézkedés: Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése. A 
program címe: Közösségi Halmarketing Program 2011-2015 

 
A program szintű megvalósítással el lehet kerülni, hogy a HOP erőforrások 

szétaprózódjanak, egymással nem kellőképpen kapcsolódó projektek és akciók fussanak 
párhuzamosan. A két program folyamatos széleskörű szakmai egyeztetésekkel, komoly 
kritériumok alapján kiválasztott programíró szakértők által került kidolgozásra.  

 
Az előzetesen elkészített és a Monitoring Bizottságon bemutatott Közösségi Halmarketing 
Program 2011-2015 valamint Közösségi Tudástranszfer Program 2011-2015 alapján 
kiválasztásra került a HOP 3. tengely első projektje. 
 
A HOP 3-as tengely kiválasztási kritériumai a 6. Monitoring Bizottsági ülésen (2011. június) 
bemutatásra kerültek, módosító javaslat nem érkezett a tagoktól. 2011-ben a 7. Monitoring 
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Bizottsági ülésen szavazással is megtörtént a kiválasztási kritériumok jóváhagyása. Döntés 
született abban is, hogy mely projektek esetében szükséges közbeszerzéses eljárással 
megindítani a projekteket és mely esetekben miniszteri rendelet és ahhoz kapcsolódó 
pályázati felhívás a kívánatos. 

 
Mint ahogy azt a 3.6. fejezetben jeleztük, megalkotásra került egy új hazai jogszabály is 

(154/2011 (VIII. 10.) Kormányrendelet) mely lehetővé tette, hogy a döntéseket a HOP 3-as 
tengely intézkedései esetében a minisztérium hozza meg. Erre azért volt szükség, mert a hazai 
közbeszerzési törvény, valamint a minisztérium erre vonatkozó rendelkezése alapján a 
közbeszerzések lebonyolításáért a minisztérium a felelős.  

 
A 3-as tengely keretében 2011 szeptemberében volt az első kötelezettségvállalás, és 2011. 
december 31-ig befejeződött a „a Magyar Halászati ágazat új útjait bemutató, és a belföldi 
halfogyasztást ösztönző program teljes körű megszervezése és lebonyolítása vonatkozásában 
az OMÉK rendezvényen, valamint a rendezvény sikeressége érdekében előkészítő és 
utókampány folytatása” c. projekt. 
 
A projekt kiválasztása a közbeszerzési törvény alapján történt. A projekt elszámolásához 
ugyanakkor el kellett készíteni az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szerv munkáját 
szabályzó eljárásrendet, végrehajtási kézikönyveket. Ezek folyamatos egyeztetéseket és 
jogszabályi értelmezéseket tettek szükségessé, így ezek véglegesítése már áthúzódott a 
következő évre. 

 
Megtörtént a HOP 3-as tengely támogatási rendelet előkészítése is. Azon projektek, 

melyek támogatása nem tartozik a hazai közbeszerzési törvény hatálya alá, miniszteri rendelet 
valamint az ehhez kapcsolódó pályázati felhívás alapján kerülnek meghirdetésre. 

 

4. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELHASZNÁLÁSA  
  
A HOP 5. tengelyének végrehajtása során 2011-ben 9 projekt kérelem érkezett, ebből 6 

került támogatásra. A kötelezettségvállalás nettó összege összesen (EU+hazai) 119.752.023 
Ft, amely 309,08 HUF/EUR árfolyamon 387 447 euró. Ebben benne van a Közreműködő 
Szervezet 2009. évi kapacitás projektjének kötelezettségvállalás növekedése is. A legnagyobb 
költségvetésű projektek a HOP Irányító Hatóságánál és a Közreműködő Szervezeténél 
dolgozó 12 fő munkabérének és juttatásainak kiadását fedezték. Jelentős forrást igényelt még 
az ellenőrző szervi tevékenység külső kiszervezésének finanszírozása is. A HOP TS keret 
terhére történtek még a kommunikációt, nyilvánosságot és a HOP 3. tengelyének elindulását 
segítő projektek megvalósításai is. 
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A 2011. év során kötelezettségvállalt projektek költségvetési és darabszám megoszlását a 
következő grafikon mutatja be: 
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Az EHA-ból az Operatív Program részére jutatott hozzájárulás összegének a technikai 

segítségnyújtásra fordított aránya 5 %. 
 
 

5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG 
 
2011-ben három TS projekt foglalkozott a kommunikáció és a nyilvánosság területével. 

A HOP kommunikációs terv megvalósítása folyamatos, a benne felsorolt promóciós eszközök 
közül 2011-ben is elkészítésre került néhány reklámhordozó. 
 

Az Irányító Hatóság fontosnak tartja a HOP megismertetését a potenciális 
kedvezményezetteknek és az eredmények bemutatását a közvéleménynek. Ennek érdekében 
az IH még 2010. évben megállapodott az Agrár Marketing Centrummal (AMC), hogy a 
programozási időszakban az AMC által felállított közösségi standokon megjelenhessenek a 
HOP-pal kapcsolatos kiadványok és tájékoztatók. Ennek a megállapodásnak köszönhetően 
2011-ben két fővárosi szakmai kiállításon (FEHOVA –Nemzetközi Fegyver, Horgászat, 
Vadászat Kiállítás, OMÉK – Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás) és három 
vidéki helyszínen (Debrecen, Pápa, Hódmezővásárhely) ismerkedhetett meg a nagyközönség 
a pályázati lehetőségekkel és az eredményekkel. 
 

A kommunikációt és a hálózatépítést segítve Magyarország 2011 májusában az Európai 
Unió soros elnökeként megszervezte a tagállami halászati attasék informális találkozóját 
Szarvason, ahol a bemutatásra kerültek a hazai HOP eredményei is. Ez a rendezvény az 
elnökségre szánt hazai kerettel közös finanszírozásban valósult meg. 
 

Fontos kiemelni, hogy 2011. évben elindult a magyarországi kormányzati portálon belül 
egy új tematikus oldal a halászattal kapcsolatban (http://halaszat.kormany.hu), amelyen már 
strukturáltan megtalálhatók az információk a HOP-pal kapcsolatban. Mindezen információk 
kivonatolva angolul is fellelhetők a http://fisheries.kormany.hu oldalon. 
 

Az Irányító Hatóság a 498/2007/EK rendelet 27. cikke alapján független szakértővel, az 
Agrár Európa Kft-vel elkészítette a Program félidős értékelését. A dokumentum elkészítését 
az Irányító Hatóság koordinálta, amely a megadott határidőre elkészült. A nyilvánosság 
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biztosítása céljából a jelentés felkerült a halaszat.kormany.hu internetes oldal „Értékelések” 
alpontja alá. 

 
Az Irányító Hatóság teljesítette a 498/2007/EK rendelet szerint előírt tájékoztatási 

kötelezettségét is, amelynek megfelelően a HOP nyertes támogatási kérelmeinek adatai 
elérhetők a halaszat.kormany.hu internetes oldalon a „HOP-ban kedvezményezettek listája” 
alpont alatt. 

 

5.1. A 498/2007/EK rendelet 28. cikke alapján az Op eratív 
Program közismertségének értékelése 

 
A 498/2007/EK rendelet 2. cikke alapján a magyarországi operatív programnak nem 

kellett bemutatnia a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések értékelési módját.  
Általánosságban elmondható azonban, hogy a halászati szakmában résztvevők alapvetően 
ismerik a Programot és célkitűzéseit, amelyet a 2009-ben a HOP konferencia részeként 
készített felmérés is megerősít. A széles közvélemény véleményéről a kiállításokon és egyéb 
rendezvényen való megjelenés során kaphattunk képet. Az a tapasztalat, hogy a szakma iránt 
érdeklődők hallottak a programról, és ők egyértelműen tudják, hogy az egy az Európai Unió 
által társfinanszírozott program.  

Idáig a nyilvánosság számára csak a 2. tengely három aláintézkedése indult el, és e 
területeken a kérelem beadási időszakok során a kérelmezők száma és az általuk igényelt 
összeg elérte azt a szintet, hogy megállapítható legyen, hogy a program szakmai 
közismertsége megfelelő. 

  

6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI JOGNAK VALÓ 
MEGFELELÉSRŐL  

 
A HOP megvalósításában további lehetőséget, egyes esetekben pedig a támogatások 

igénybevételének feltételét jelenti a különféle uniós stratégiákhoz való kapcsolódás. A 
versenyképes halászati termelés megvalósítása, a szerkezetátalakítás, a multifunkcionális 
halgazdaságok kialakítása szorosan illeszkedik a Közös Halászati Politikához. 
 

Az EHA rendelet 5. cikkének megfelelően a HOP támogatja azokat a tevékenységeket, 
amelyek hozzájárulnak az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 33. cikke által 
megfogalmazott általános célkitűzések, valamint a közös halászati politika részeként 
meghatározott, a halászat és akvakultúra fenntartható fejlődését biztosító közösségi 
célkitűzések megvalósításához. A HOP ezáltal teljes mértékben megfelel a Közös 
Agrárpolitika valamint a Kohéziós Politika célkitűzéseinek. 
 
2011-ben négy jogszabály keletkezett, amelyek célja a Közösségi Jog nemzeti 
alkalmazásának elősegítése volt.  
 

• Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a HOP 2. prioritási tengelye szerinti beruházási 
támogatások részleteit tartalmazza.  

• Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításra került a 86/2011. (IX.1.) VM 
rendelettel, ami tovább pontosította a támogatási feltételeket, különösen a támogatási 
célok alaposabb behatárolásával.  
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• Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív 
Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos 
intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI.24.) VM rendelet. 

• A 154/2011. (VIII. 10.) Kormányrendelet értelmében a HOP 3. prioritási tengelye 
szerinti közös érdekeket célzó intézkedések esetén a minisztert jelöli ki a Kormány 
vidékfejlesztési támogatási szervként.  

 
Az EHA rendelet alapján a HOP Ellenőrző Hatóság (a továbbiakban: EH) minden évben 
elkészíti az éves ellenőrzési jelentést. A jelentést az EH 2011. december 21-én töltötte fel az 
Európai Bizottság és a tagállamok közötti elektronikus levelező rendszerre (SFC). A 
Bizottság 2012. február 28-án kelt levelével fogadta el a jelentést. Az éves jelentésben az EH 
3 pontra hívta fel az Irányító Hatóság figyelmét: 
 

1. A HOP IH Működési Kézikönyvének módosítása  
Tekintettel a 2010. szeptember 30-án bekövetkezett szervezeti változásokra 
szükségessé vált az IH Működési Kézikönyvének frissítése. 

2. Kedvezményezettek HOP arculati elemek alkalmazása 
Az EH helyszíni ellenőrzései során több esetben azt tapasztalta, hogy a 
kedvezményezettek a HOP arculati elemei helyett a vidékfejlesztési program arculati 
elemeit használják. Az EH közleményben kérte felhívni a kedvezményezettek 
figyelmét az arculati elemek pontos használatára. 

3. Kedvezményezettek számviteli nyilvántartási kötelezettsége 
Szintén a helyszíni ellenőrzések tanulsága, hogy a kedvezményezettek nem tesznek 
eleget számviteli nyilvántartási kötelezettségeiknek. Az EH közleményben kérte 
felhívni a kedvezményezettek figyelmét.  

 

7. MÁS ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSE 
 

A HOP más programok forrásait nem veszi igénybe. Ennek biztosítására megtörtént a 
hasonló tevékenységektől való lehatárolás. A HOP legtöbb ponton az Európai Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott vidékfejlesztési program 
intézkedéseihez kapcsolódik, tekintve, hogy a halászati intézkedések 2004-2006 között az 
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részét képezték. A HOP és a 
vidékfejlesztési program céljai közösek a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést 
illetően, így egymást kiegészítve külön forrásból biztosítják, hogy a stratégiákban 
megfogalmazott célok teljesíthetőek legyenek. A pontos lehatárolás megtörtént és az irányítás 
különválasztásával biztosított, hogy ne legyen átfedés a két program között. A vidékfejlesztési 
program prioritásai és intézkedései között található vizes élőhely-védelmi, gazdasági 
diverzifikációs, vízrendezési és vízgazdálkodási, valamint a falusi turisztikai elemeken 
keresztül, közvetett módon kapcsolódik a HOP-hoz. A halászati ágazat konkrét fejlesztéseit 
azonban a vidékfejlesztési program nem tartalmazza. 

 
 A HOP és a vidékfejlesztési program közös végrehajtási rendszere garantálja, hogy a két 

program egymást kiegészítve, átfedések nélkül működjön. Az Integrált Irányítási és 
Ellenőrzési Rendszer (IIER) (akkreditált informatikai rendszer) biztosítja, hogy a 
kedvezményezettek nyilvántartása az előírásoknak megfelelő legyen, továbbá az egységes 
számlakezelés kizárja annak lehetőségét, hogy egyazon költség két helyen kerüljön 
elszámolásra. 
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2011. október 6-án mutatta be az Európai Bizottság a Közös Stratégiai Keret alapjainak 
(Európai Regionális és Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) Közös 
Rendelkezéseiről szóló javaslatát. A javaslat közös szabályozásokat fogalmaz meg az öt 
alapra 2014-től olyan területeken, mint programozás vagy monitoring és értékelés. A közös 
szabályozás hatására a strukturális alapok, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap és a 
halászati alap szorosabb együttműködése várható. A 2014-től hatályba lépő szabályozás 
jegyében már 2011-ben elkezdődött az alapok irányító hatóságai között a szorosabb 
együttműködés, ami elősegíti az alapok közötti nagyobb szinergiát. 
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1. sz. melléklet: 3. tengely kiválasztási kritérium ai 
 
A) A KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011-2015 (KHMP) 
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI – „Új piacok kialakítása és promóciós 
kampányok szervezése (3.3 intézkedés)” 

 
Kritérium Maximális 

pontszám 
1. A megvalósító ágazati integrációja 20 
1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 

természetesvízi halászat és/vagy  halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül 
legalább 5 támogatásával rendelkezik. 

10 

1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 
természetesvízi halászat és/vagy  halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül 
legalább 10 támogatásával rendelkezik. 

15 

1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy  
természetesvízi halászat  és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül 
legalább 15 támogatásával rendelkezik. 

20 

2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák 15 
2.1. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülő KKV besorolású 

halgazdálkodó vállalkozások száma 1 
5 

2.2. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülő KKV besorolású 
halgazdálkodó vállalkozások száma 2-3 

10 

2.3. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülő KKV besorolású 
halgazdálkodó vállalkozások száma legalább 4 

15 

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák, eddigi marketing tapasztalatok, 
referenciák 

15 

3.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 1, az 
élelmiszerfogyasztás növelését, népszerűsítését célzó közösségi élelmiszermarketing 
programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

5 

3.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 2, az 
élelmiszerfogyasztás növelését, népszerűsítését célzó közösségi élelmiszermarketing 
programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

10 

3.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 3, az 
élelmiszerfogyasztás növelését, népszerűsítését célzó közösségi élelmiszermarketing 
programot bonyolított le a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

15 

4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (marketingkutatás, programozás), eddigi 
primer és szekunder marketingkutatásban szerezett tapasztalatok, eredmények, 
referenciák 

15 

4.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 1 élelmiszer-
fogyasztással kapcsolatos marketingkutatást lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy 
európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási jelentéssel, 
vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

5 

4.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 2 élelmiszer-
fogyasztással kapcsolatos marketingkutatást lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy 
európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási jelentéssel, 
vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

10 

4.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is - legalább 3 élelmiszer-
fogyasztással kapcsolatos marketingkutatást lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy 
európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási jelentéssel, 
vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

15 

5. Menedzsment tapasztalat 15 
5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 innovációs 

és/vagy marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
5 
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finanszírozású projekt irányítása a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 
5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 innovációs 

és/vagy marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projekt irányítása a pályázat benyújtását megelőző 7 évben  

10 

5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 innovációs 
és/vagy marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projekt irányítása a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

15 

6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20 
6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10 
6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20 
Összesen 100 
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B) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011-2015 
(KHTP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI - Oktatási / technológia- és információ 
transzfer alprogram lebonyolításának kiválasztási kritériumai – „Kollektív 
intézkedések (intézkedés 3.1) 

Kritérium Maximális 
pontszám 

1. A megvalósító ágazati integrációja 20 
1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 

természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati 
oktatás és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 10 támogatásával 
rendelkezik. 

10 

1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 
természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati 
oktatás és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 15 támogatásával 
rendelkezik. 

15 

1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 
természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati 
oktatás és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 20 támogatásával 
rendelkezik. 

20 

2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák,  15 
2.1. A megvalósításba partnerként összesen 1 halászati szaktanácsadással és/vagy 

halászati oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet 
kerül bevonásra.  

5 

2.2. A megvalósításba partnerként összesen 2-3 halászati szaktanácsadással és/vagy 
halászati oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet 
kerül bevonásra 

10 

2.3. A megvalósításba partnerként összesen legalább 4 halászati szaktanácsadással 
és/vagy halászati oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy  
szervezet kerül bevonásra 

15 

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi 
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok, referenciák: 

15 

3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását 
megelőző 7 évben 

5 

3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását 
megelőző 7 évben 

10 

3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását 
megelőző 7 évben 

15 

4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (oktatás), eddigi halászati oktatásban 
szerezett tapasztalatok, eredmények, referenciák 

15 

4.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is -: legalább 3 halászati 
oktatással kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

5 

4.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is -: legalább 6 halászati 
oktatással kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

10 

4.3 .A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is -: legalább 9 halászati 
oktatással kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

15 

5. Menedzsment tapasztalat 15 
5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 ágazati 

innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

5 

5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 ágazati 
innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

10 

5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 ágazati 15 
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innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20 
6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10 
6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20 
Összesen 100 
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C) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011-2015 
(KHTP)  KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI - Természetes vízi halászati élőhelyek 
fenntartható fejlesztése alprogram kiválasztási kritériumai – „A vízben élő növény- 
és állatvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedések (3.2 intézkedés) 

 

Kritérium Maximális 
pontszám 

1.A megvalósító ágazati integrációja 20 
1.1. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás 

vállalkozásai közül legalább 5 támogatásával rendelkezik. 
10 

1.2. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás 
vállalkozásai közül legalább 10 támogatásával rendelkezik 

15 

1.3. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás 
vállalkozásai közül legalább 15 támogatásával rendelkezik 

20 

2.Tevékenység alapú szakmai kompetenciák 15 
2.1. A megvalósításba legalább 1 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F 
referenciákkal rendelkező vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra; 

5 

 2.2. A megvalósításba 2-3 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F 
referenciákkal rendelkező vállalkozás és /vagy szervezet kerül bevonásra; 

10 

 2.3. A megvalósításba legalább 4 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F 
referenciákkal rendelkező vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra; 

15 

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi 
természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok, referenciák 

15 

3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 
természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat 
benyújtását megelőző 7 évben 

5 

3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 
természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat 
benyújtását megelőző 7 évben 

10 

3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 
természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat 
benyújtását megelőző 7 évben 

15 

4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (halállományok monitorozása), eddigi 
halállományok monitorozása (faj, populáció, egészségügy) terén szerezett tapasztalatok, 
referenciák 

15 

4.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is –: legalább 3 
halállományok monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat beadását 
megelőző 7 évben 

5 

4.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is –: legalább 6 
halállományok monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat benyújtását 
megelőző 7 évben 

10 

4.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is –: legalább 9 
halállományok monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat benyújtását 
megelőző 7 évben 

15 

5. Menedzsment tapasztalat 15 
5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 halászati 

innovációs és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti 
és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 
évben 

5 

5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 halászati 
innovációs és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti 
és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 
évben 

10 
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5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halászati 
innovációs és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti 
és/vagy európai uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 
évben 

 

6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20 
6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10 
6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20 
Összesen 100 

 



   
Éves jelentés a HOP 2011. évi előrehaladásáról 

 28 

D) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011-2015 
(KHTP)  KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI - Tógazdasági és innovációs program 
valamint kísérleti projektek lebonyolításának kiválasztási kritériumai – 
„Kísérleti projektek (3.4. intézkedés)” 

 

Kritérium Maximális 
pontszám 

1. A megvalósító ágazati lefedettsége 30 
1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 

természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati 
kutatás vállalkozásai és szervezetei  közül legalább 10 támogatásával rendelkezik. 

10 

1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 
természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati 
kutatás vállalkozásai és szervezetei  közül legalább 15 támogatásával rendelkezik. 

20 

1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy 
természetesvízi halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati 
kutatás vállalkozásai és szervezetei  közül legalább 20 támogatásával rendelkezik. 

30 

2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák 20 
2.1. A megvalósításba partnerként összesen legalább 1 halászatfejlesztéssel és halászati 

innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás vagy 
szervezet kerül bevonásra.  

10 

2.2. A megvalósításba partnerként összesen 2-3 halászatfejlesztéssel és halászati 
innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás és/vagy 
szervezet kerül bevonásra.  

15 

2.3. A megvalósításba partnerként összesen legalább 4 halászatfejlesztéssel és halászati 
innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás és/vagy 
szervezet kerül bevonásra.  

20 

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi 
halgazdálkodás fejlesztésével, ágazati innovációval kapcsolatos tapasztalatok, referenciák 

15 

3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását 
megelőző 7 évben 

5 

3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását 
megelőző 7 évben 

10 

3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását 
megelőző 7 évben 

15 

4. Menedzsment tapasztalat 15 
4.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 ágazati 

innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

5 

4.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 ágazati 
innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

10 

4.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 ágazati 
innovációs és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós 
finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelőző 7 évben 

15 

5. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20 
5.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10 
5.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20 
Összesen 100 
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3. számú melléklet: Esettanulmány 
 
A Szarvas-Fish Kft. intenzív-üzemi haltermelése 

 
A Szarvas-Fish Kft. 1993-ban alakult. A társaság tagjai természetes személyek, magyar 

állampolgárok, a dolgozói létszám jelenleg 50 fő. A társaság a szarvasi és a tukai telephelyén 
geotermikus energiára alapozott intenzív-üzemi afrikai harcsa termelést folytat. Ez a halfaj 
már több mint húsz éve került be Magyarországra először kutatási, majd később tenyésztési 
céllal. Az élőhal forgalmazás mellett a társaság időben felismerte a halak feldolgozott 
formában történő értékesítésében rejlő előnyöket. Ennek jegyében kezdte meg halfeldolgozási 
tevékenységét és vált fokozatosan a hazánkban nyíló hipermarketek, üzletláncok 
beszállítójává. Az afrikai harcsa itthoni megismertetésében és elterjesztésében a Szarvas-Fish 
Kft. meghatározó szerepet játszott. Az addig alig ismert fajt kóstoltatásokon, 
termékbemutatókon, különböző rendezvényeken népszerűsítette és kedveltette meg a 
fogyasztókkal, köztük talán a haltól addig idegenkedőkkel is. Ennek köszönhetően az 1994-es 
magyarországi 20-25 tonnás afrikai harcsa termelés 2001-re meghaladta az ezer tonnát, 2010-
re pedig már majdnem elérte a kétezer tonnát - és ennek döntő részét a társaság állította elő. A 
belföldön, elsősorban feldolgozott formában értékesített afrikai harcsa a CORA, az 
AUCHAN, a TESCO, a METRO üzletláncok, valamint a közétkeztetésen és a 
vendéglátóegységeken keresztül kerül a fogyasztókhoz. 

 

 
 
A Szarvas-Fish Kft. 2011-ben realizált éves nettó árbevétele közel 1 milliárd Ft volt, mely 

teljes egészében az intenzív haltermelésből és a halfeldolgozásból származott. A vezetőség 
egyik alapvető célja, hogy a társaság vevőinek bizalmát élelmiszerbiztonsági szempontból 
megbízható, jó minőségű termékekkel nyerje el és őrizze meg. Ennek jegyében mind az 
áruhal-termelés, mind pedig az élelmiszer-előállítás HACCP élelmiszerbiztonsági 
rendszerben történik. A Kft. halfeldolgozó üzemei az EU által jóváhagyottak, együttesen egy 
műszakban 7500 kg élőhal feldolgozására alkalmasak, melyekben a társaság szinte kizárólag 
saját termelésű halat használ fel alapanyagként. 

A Szarvas-Fish Kft. az általa tenyésztett afrikai harcsát teljes vertikumban állítja elő, 
ennek megfelelően az anyahal tartást, a szaporítást, a tenyésztési munkát, az ivadék-, 
növendék- és áruhal nevelést, áruhal forgalmazást, a halfeldolgozást, a kiszállítást és 
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értékesítést maga végzi. Ez jól képzett szakembereket, felkészült dolgozói gárdát és a 
telephelyek közti magas fokú együttműködést feltételez. 

A Kft. diplomás szakemberei agrármérnöki, halászati szakmérnöki, vagy élelmiszeripari 
mérnöki végzettségűek, akik nyitottak az újdonságokra és rendszeresen részt vesznek 
kutatófejlesztő munkában akár cégen belül, akár más szervezettel, partnerrel 
együttműködésben. Komplex szemléletükből fakadóan nagy figyelmet fordítanak a 
technológia biológiai alapjainak és műszaki hátterének fejlesztésére. Ennek érdekében az 
elmúlt években a HOP keretében elnyert pályázatokkal a következő fejlesztéseket valósította 
meg a Kft.: 

 
2009-10-ben támogatott beruházások: 
 
1.   Tiszacsege-Tuka intenzív halnevelő telep elfolyó vizének tisztítása halastó-wetland 

rendszer létrehozásával. A beruházás bekerülési értéke 70.437.508,- Ft, melyből 42.262.505,- 
Ft vissza nem térítendő HOP támogatás. 

 
2. A tiszacsegei halfeldolgozó üzem bővítése, korszerűsítése 19.605.199,- Ft bekerülési 

értékkel, melyet a HOP 11.448.178,- Ft-tal támogatott. 
 
3.  A szarvasi intenzív haltelep biztonságos vízellátása érdekében melléfúrásos kút 

kivitelezése és üzembe állítása, melynek beruházási értéke 39.164.796,- Ft, amely 
23.498.878,- Ft HOP támogatással valósult meg. 

 
2010-11-ben támogatott beruházások: 
 
1.  Halkeltető és takarmánytároló, valamint mechanikai víztisztító berendezés létesítése a 

szarvasi intenzív halnevelő telepen 97.878.178,- Ft értékben 58.632.106,- Ft HOP 
támogatással. A beruházások utómunkái 2012-ben fejeződnek be. 

 
2.  Halfeldolgozó korszerűsítése Szarvason, és a tiszacsegei feldolgozó üzemben, 

melynek beruházási összege 40.092.461,- Ft, s ebből 24.065.634,- Ft a HOP  támogatás. 
 
A 2007-13-as HOP programozási időszakban a HOP keretében eddig megvalósult 

beruházások értéke összességében 267 millió Ft. A HOP támogatás a teljes összegből 160 
millió Ft. A beruházások eredményeként javult az elfolyó víz minősége, nőtt a szarvasi telep 
vízellátásának biztonsága és bővült a feldolgozott kész- és félkész termékek köre, mely a 
gazdálkodás eredményességét és jövedelmezőségét növelte. 
 
 
Forrás: Szarvas-Fish Kft. 


