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1. A HOP Monitoring Bizottság elnökének nyitóbeszéde   
 
Dr. Maácz Miklós, az Agrár-vidékfejlesztési Főosztály főosztályvezető helyettese, a HOP MB 
ideiglenes elnöke megnyitja az ülést, és köszönti a résztvevőket: az MB tagokat, az Európai 
Bizottság képviselőit Stephanos Samaras mb. igazgató urat, kolléganőjét, Martina Tuptova 
asszonyt, valamint az ő munkájukat segítő magyar ösztöndíjast. Külön köszönti Dr. Szűcs 
István urat, a Debreceni Egyetem docensét, akinek kiemelkedő szerepe volt a program 
megalkotásában, valamint Altorjai Balázs urat, az Agrár-Európa Kft-től, aki részt vett a 
Program ex-ante értékelésének elkészítésében. 
 
Dr. Maácz Miklós elmondta, hogy a HOP egy új korszak kezdetét jelenti, hiszen eddig a 
halászati ágaztatnak nem volt önálló támogatási programja. A halászati támogatási programok 
mostanáig a vidékfejlesztési programokkal együtt vagy párhuzamosan kerültek 
lebonyolításra, azonban most, hogy önálló programként szerepel, a HOP még inkább 
hozzájárulhat az ágazat fejlődéséhez. Hozzátette, hogy a programalkotás egy nagyon nehéz és 
bonyolult feladat volt, hiszen gondoskodni kellett egy új intézményrendszer felállításáról is. A 
program elemeinek egymáshoz illesztése sok időt vett igénybe, rendszeres egyeztetetések 
folytak az EU Bizottság képviselőivel, akik szakmai tanácsaikkal, segítségükkel nagy 
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Halászati Operatív Programot az EU Bizottság 2008. 
szeptember 9-én elfogadja. Dr. Maácz Miklós hangsúlyozta, hogy a programalkotással nem 
ért véget a munka, a legnagyobb feladat, amely a Programban érintett valamennyi szereplő 
előtt áll, a Program kereteinek kitöltése, a Program sikeres megvalósítása. Ennek érdekében a 
legfontosabb feladat az intézményi keretek felállítása. A HOP a többi vidékfejlesztési 
programhoz képest viszonylag kis költségvetéssel működő program, így a halászati 
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intézményrendszer az FVM-en belül került kialakításra. Az alábbi három intézmény alapvető 
szerepet játszik a Program sikeres végrehajtásában, megvalósításában:  
 
Irányító Hatóság: az FVM Természeti Erőforrások Főosztályán belül került kijelölésre, HOP 
IH osztály néven, vezetője: Gábor János osztályvezető, egyben IH vezető 
Igazoló Hatóság: az Agrár-vidékfejlesztési Főosztályon belül működő Pénzügy és 
Monitoring Osztályon került kialakításra, vezetője Szabó Mária Erzsébet osztályvezető 
Ellenőrző Hatóság: az Agrár-vidékfejlesztési Főosztályon belül működő Audit és Ellenőrzési 
Osztály keretein belül került kialakításra, vezetője Halász Gabriella osztályvezető 
 
Dr. Maácz Miklós hozzátette, hogy annak ellenére, hogy a halászati intézményrendszer már 
nem a vidékfejlesztési intézményrendszer része, az Agrár-vidékfejlesztési Főosztály szorosan 
együtt kíván működni az Irányító Hatósággal a Program lebonyolításában, és minden 
segítséget, eddig összegyűjtött tapasztalatot átad az újonnan kinevezett kollégának, annak 
érdekében, hogy a Program végrehajtása sikeres legyen. Dr. Maácz Miklós elmondta, hogy a 
program sikeres működtetésében az MB-nek kiemelt szerepe van, hiszen a tagjain keresztül 
kerül áttekintésre a program aktuális állása, ezen belül az egyes intézkedések hatékonysága, 
pl. a tagok javaslatot tehetnek a források optimalizálására vonatkozóan. 
 
Stephanos Samaras igazgató úr is köszöntötte az MB tagokat és a résztvevőket. Röviden 
bemutatta az EU Bizottságon belül a Halászati Főigazgatóságnál végbement szervezeti 
változásokat, amelyek célja az volt, hogy javítsák a különböző egységek és politikák közötti 
koordinációt. Gratulált a HOP elfogadásához és megköszönte mindazok munkáját, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy egy átfogó és jó program kerüljön kidolgozásra. Dr. Maácz 
Miklóshoz hasonlóan Samaras úr is hangsúlyozta, hogy az igazán nehéz feladatok mostantól 
várnak a Program megvalósításában érintett valamennyi szereplőre. Samaras úr a Bizottság 
nevében támogatását és segítségét biztosította a Program sikeres végrehajtásában, és kiemelte 
az MB szerepét, valamint az intézményrendszer megfelelő működésének fontosságát annak 
érdekében, hogy a Programban és a jogszabályban előírt feltételek maradéktalanul 
teljesüljenek. 
Samaras úr elmondta, hogy az MB előtt jelenleg az alábbi három kiemelten fontos feladat áll:  
az MB felállítása, az ügyrend, valamint a kiválasztási kritériumok elfogadása. 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Az ülés napirendjének elfogadása 
 
Dr. Maácz Miklós elmondta, hogy a meghívóval előzetesen kiküldött napirendhez képest 
annyi változás történt, hogy az. 5-ös és 6-os napirendi pontok összevonásra kerültek, azaz a 
jogszabályok nem kerülnek külön bemutatásra, hanem Gábor János IH vezető előadásában a 
HOP bemutatásával együtt ismerteti azokat. 
A módosított napirendet az MB egyhangúlag elfogadta. 
___________________________________________________________________________ 
 
3. A Monitoring Bizottság szavazó tagjainak és tanácskozási joggal rendelkező tagjainak 
bemutatkozása  
 
Dr. Maácz Miklós elmondta, hogy az ügyrend 3. cikke tartalmazza a szavazati joggal és 
tanácskozási joggal rendelkező szervezetek körét, azonban fontos gyakorlatnak tartja, hogy az 
ülésen lehetőséget kapjon minden delegált személy a bemutatkozásra, arra, hogy a szervezete, 
melyet képvisel milyen szerepet játszott eddig és milyen szerepe lesz a jövőben a HOP 
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megvalósításában, illetve milyen javaslattal tudja segíteni és hatékonyabbá tenni az MB 
működését.  
 
Az ülésen mindenkinek lehetősége volt a rövid bemutatkozásra, munkájának ismertetésére. 
Az MB-be delegált állandó és helyettesítő személyek nevét, elérhetőségét tartalmazó címlista 
az MB Titkárságán megtalálható. 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Az MB ügyrendjének megvitatása és elfogadása 
 
Dr. Maácz Miklós elmondta, hogy az ügyrend az ülést megelőzően a meghívóval együtt 
kiküldésre került az MB tagok részére, így mindenkinek volt lehetősége áttekinteni azt, 
módosítási javaslatokat megfogalmazni. 
Samaras úr röviden ismertette az EU Bizottság MB-ben betöltendő szerepét. Hangsúlyozta, 
hogy konzultatív szerepet kívánnak betölteni, legfontosabb feladatuk, hogy minden eszközzel 
segítsék az MB munkáját. Annak ellenére, hogy nem tartoznak a szavazati joggal rendelkező 
tagok közé (ez az EU Bizottság döntése volt), aktív szerepet kívánnak betölteni az MB 
munkájában. Hangsúlyozta, hogy nagy szerepe van az átláthatóságnak, a párbeszédnek, a 
konstruktív együttműködésnek. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az MB-nek limitált 
hatásköre van, pl. nem dönthet a HOP módosításáról, csupán javasolhatja azt, a döntés a 
Bizottság hatásköre. A Program módosítása mindazonáltal igen nehézkes feladat, melyet 
legközelebb 2011-ben a közbenső értékelés után javasolnak elvégezni. Ezért nagyon fontos, 
hogy maga az ügyrend a többi más fontos dokumentummal összhangban tükrözze a Program 
működtetéséhez szükséges legfontosabb alapelveket, hiszen mindenkinek közös érdeke a 
Program sikeres megvalósítása. 
 
Dr. Maácz Miklós javaslata alapján az MB az ügyrend minden egyes cikkét külön áttekintette. 
Mivel rengeteg olyan észrevétel hangzott el, melyek precíz átvezetéséhez szükséges, hogy az 
észrevételeket az MB Titkársága írásban is megkapja, így felkérte a tagokat, hogy módosítási 
javaslataikat az ülést követően írásban is küldjék meg az MB Titkárságára, és hozzátette, 
hogy mivel olyan sok észrevétel érkezett, ezen észrevételeket össze kell gyűjteni, összesíteni, 
újból megküldeni az MB tagoknak, és csak ezt követően lehet érdemben szavazni az 
ügyrendről. A mai ülésen tehát az ügyrendről a Bizottság nem tudott szavazni. 
Az EU Bizottság képviselője javasolta, hogy az ügyrendre, az MB-be delegálandó új tagokra, 
valamint a kiválasztási kritériumokra vonatkozó valamennyi írásbeli véleményt, módosítási 
javaslatot 2008. december 15-ig  küldjék meg a tagok az MB Titkárságára. Ezt követően az 
MB Titkárság összegzi, és az ügyrendbe beépíti a beérkezett javaslatokat. Az átdolgozott 
ügyrend 2009. januárjának első hetében véleményezés és ismételt áttekintés céljából 
megküldésre kerül az MB tagoknak annak érdekében, hogy a január végén tartandó MB 
ülésen az ügyrend az átdolgozott formájában elfogadásra kerülhessen. 
A javaslatot az MB egyhangúlag elfogadta. 
 
___________________________________________________________________________ 

5. A HOP 2007-2013 és a meghirdetés előtt álló intézkedések bemutatása 

 

A HOP IH vezetője röviden ismertette az Operatív Programot, bemutatta struktúráját és 
kiemelte a stratégiai célokat. Elmondta, hogy a HOP komoly egyeztetés-sorozatok 
eredménye, és megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az EU 
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Bizottság elfogadja a Programot. Hangsúlyozta, hogy egyedülálló lehetőség előtt áll 
Magyarország és ezen belül a halászati ágazat fejlesztése. Ismertette az EHA pénzügyi tervét, 
mely értelmében 2007-2013 között mintegy 35 millió euró áll rendelkezésre az ágazat 
fejlesztéséhez. Gábor János elmondta, hogy a támogatások céljaiban gyökeres változás nem 
lesz, egyedül a támogatás intenzitás fog változni. Elmondta, hogy a konvergencia területeken 
a beruházási támogatásoknál 66%-os támogatási intenzitással lehet számolni. 

A rendelet-tervezetek megalkotása kapcsán elmondta, hogy a munka komoly szakmai 
előkészületeket igényel, és hamarosan 4 rendelet esetében kerül sor tárcaközi egyeztetésre. A 
legfontosabb feladat a II. tengely elindítása, melyre vonatkozóan a jogcímrendeletek közül 3 
rendelet egyeztetése már előrehaladott állapotban van. Évente kétszer lesz lehetőség kérelmek 
benyújtására és kétszer kerül sor támogatások kifizetésére is. 

_________________________________________________________________________ 

6.  A HOP intézkedések kiválasztási kritériumainak bemutatása, elfogadása 

 
Katics Máté, az MVH munkatársa ismertette az előzetesen megküldött anyagok alapján az 
Akvakultúra, a Belvízi halászat és a Halfeldolgozás és értékesítés jogcímekre vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat. Ismertette a támogatásra jogosultak körét, valamint az értékelési 
szempontokat, melyek között szakmai szempontok, horizontális szempontok, pénzügyi terv és 
cégértékelés szerepel. Annak érdekében, hogy a jogcímrendeletek meghirdetésre kerüljenek 
és a kérelmek benyújtása 2009 januárjában megkezdődhessen, az MB tagoknak jóvá kell 
hagyniuk a kiválasztási kritériumokat. 
 
Az előadással kapcsolatban felmerült sok kérdés miatt Dr. Maácz Miklós elmondta, hogy 
mivel az MB a mai ülésen nem tud szavazni a kiválasztási kritériumokról, így felkérte a 
tagokat, hogy észrevételeiket, módosítási javaslataikat írásban juttassák el az MB Titkárságára 
2008. december 15-ig. 
_________________________________________________________________________ 
 
7. Egyebek 
 
Dr. Maácz Miklós megköszönte a bizottság aktív munkáját és az érdemi hozzászólásokat. 
Emlékeztette az MB tagokat a kijelölt határidők betartására annak érdekében, hogy a 
következő MB ülésre már egy átdolgozott, a tagok véleményét tartalmazó ügyrend kerüljön 
összeállításra. Az írásbeli észrevételeket az eddig használt e-mail címekre várja az MB 
Titkársága. A következő MB ülés várható időpontja 2009. január utolsó hete. 
Az EU Bizottság képviselője is megköszönte a részvételt, a meghívást és javasolta, hogy a 
következő MB ülés előtt, az ülést megelőző napon kerüljön sor egy technikai megbeszélésre 
is, mely során áttekintésre kerülnek a napirendi pontok, szakmai kérdések annak érdekében, 
hogy az MB ülés még sikeresebb legyen. Hozzátette, hogy a januárban tartandó MB két 
legfontosabb feladata a Bizottság felállítása, illetve az ügyrend elfogadása, valamint két 
további kérdés is napirendre kerül: a Programra vonatkozó tájékoztatási tevékenység és 
kommunikáció, valamint az intézményrendszer felállítása, az adminisztratív kapacitás 
növelése. 
 
Budapest, 2008. december 10. 


