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Idıpont: 2010. június 7. 
Helyszín: VM Színházterem (Budapest, 1055 Kossuth tér 11.) 
 
Napirendi pontok: 
 

1) HOP IH vezetıjének nyitóbeszéde 

2) Az ülés napirendjének jóváhagyása 

3) Az EU Bizottság képviselıjének tájékoztatója a Közös Halászati Politika  
(KHP) reformjáról 

4) A HOP 2009-es elırehaladási jelentés bemutatása, elfogadása 

5) Halászati Környezetgazdálkodási Program (HKGP) bemutatása, megfelelési 
kritériumok elfogadása 

6) A hármas prioritási tengely kiválasztási kritériumainak bemutatása és 
elfogadása 

7) Tájékoztatás a HOP MB ügyrend pontosításáról, módosítások elfogadása 

8) A Közremőködı Szervezet – Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) tájékoztatása a támogatási rendelet módosításáról és a kifizetési 
kérelmek beérkezésérıl 

9) Egyebek 

 
1. A HOP Monitoring Bizottság elnökének nyitóbeszéde 
 
Gábor János a HOP MB elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az MB 
ülését és megkérte Dr. Réczey Gábort, a HOP MB titkárát, hogy állapítsa meg a 
bizottság határozatképességét. Az MB titkára megállapította, hogy 12 fı rendelkezik 
szavazati joggal, így az ülés határozatképes.  
Ezt követıen Dr. Nagy Dániel a HOP Irányító Hatóság (HOP IH) vezetıje nevében 
tartotta meg beszédét. Köszöntötte az MB tagjait, külön köszöntötte Signe Aaskivi 
úrhölgyet, az Európai Bizottság (EB) képviseletében a DG MARE képviselıjét. 
Kiemelte, hogy az elkövetkezendı idıszakban sok fontos feladat áll a HOP IH elıtt. 
Ilyenek pl. a 3-as prioritási tengely elindítása, a HKGP bevezetése, valamint a soron 
következı forráslehívás. Reményét fejezte ki, hogy a mai ülés sikeres lesz, és minél 
hamarabb megszületnek a szükséges döntések. 
_____________________________________________________________________ 
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2. Az ülés napirendjének elfogadása 
 
A napirendet a HOP MB egyhangúan elfogadta. 
 
Gábor János tájékoztatta az HOP MB résztvevıit a következıkrıl: 
 

• Összesen 65 db támogatási kérelem került támogatásra a kettes tengelyen 
belül, mely közel 3,7 Mrd Ft kötelezettségvállalást jelent. 

• Megtörténtek az elsı kifizetési kérelmek feldolgozása 2009 decemberében és 
2010 márciusában. A beérkezett kifizetési kérelmek feldolgozásáról az MVH 
munkatársai fognak beszámolni a mai HOP MB ülésen. 

• Az elsı tapasztalatok, valamint a kihirdetés óta megváltozott jogszabályok 
hatásai miatt 2010. március 26-án a 2009-es FVM HOP rendeletek 
módosításra kerültek (27/2010 (III.26.) FVM rendelet). 

• Hosszú tárgyalási folyamat eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy a vízi-
környezetgazdálkodás extenzív halastavi programja az EMVA keretébıl a 
továbbiakban nem támogatható a HOP IH úgy döntött, hogy az EHA források 
belsı átcsoportosításával biztosítja az egyszeri, de négy év alatt kifizethetı 
kompenzációt az érintett területeknek. Megkezdıdtek a tárgyalások mind a 
szakma képviselıivel, az érdekképviselettel, valamint az EB-vel. A tervezett 
program neve Halászati Környezetgazdálkodási Program (HKGP), melyrıl 
a HOP IH részletes tájékoztatást adnak ezen az ülésen. 

• Megkezdıdtek az elsı forráslehívással kapcsolatos feladatok végrehajtását. 
A költségnyilatkozatok, és a kifizetési kérelem EB-hez történı benyújtásának 
határideje június 30. 

• A mai napon kerül napirendre a 3-as prioritási tengely kiválasztási 
kritériumainak elfogadása. 

__________________________________________________________________ 
 

3. Az EB képviselıjének tájékoztatója (Közös Halászati Politika(KHP) Reformja) 

 
Signe Aaskivi köszöntötte a HOP MB-t. Elmondta, hogy a KHP-vel kapcsolatos 
tájékoztató anyagot elızetesen megküldte, így nem kíván most részleteiben 
foglalkozni az anyaggal. Ha bárkinek kérdése van, arra szívesen válaszol. Mint az 
mindenki elıtt ismert, a konzultációs idıszak 2009. december 31-én lezárult, jelenleg a 
vélemények feldolgozása folyik. Az elsı eredmények találhatóak meg a megküldött 
dokumentumban. A következı lépés a vélemények hatástanulmányának elkészítése 
2010 ıszéig, majd következik a javaslattétel. Várhatóan 2011 tavaszán kerül be a 
tanácsi munkacsoportba a munkaanyag. Signe Aaskivi aktív részvételt kért 
Magyarországtól a KHP reformjának kidolgozásában. 
_____________________________________________________________________ 
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4. A HOP 2009-es elırehaladási jelentés bemutatása, elfogadása 

 
Módos Zsuzsanna, a HOP IH pénzügyi referense pontonként bemutatta a 2009-es éves 
jelentést, melynek fıbb részei: 
 

• az elért fizikai, pénzügyi eredmények (kedvezményezettek felmerült kiadásai, 
kifizetés, kötelezettségvállalás, lehívás, EB-tıl érkezett kifizetés), 

• a monitoring rendszer,  
• a közösségi jognak való megfelelés,  
• nyilvánosság és tájékoztatás elvének való megfelelés,  
• Technikai Segítségnyújtás (5.tengely) felhasználása,  
• a más programoktól való elhatárolás, 

 
A Magyar Agrárkamara képviselıje a mellékletben található monitoring indikátorok 
listájában egy mértékegység elírásra hívta fel a figyelmet. Ezt a HOP IH a hivatalos 
benyújtás elıtt javítani fogja. 
 
Ezt követıen Gábor János szavazásra kérte a HOP MB-t. A 2009-es elırehaladási 
jelentést a HOP MB egyhangúan elfogadta és támogatta annak június 30-ig történı 
benyújtását az EB felé. 
 
_____________________________________________________________________ 

5. Halászati Környezetgazdálkodási Program (HKGP) bemutatása, megfelelési 
kritériumok elfogadása 

Gábor János mielıtt bemutatta a HKGP-t, tájékoztatta a HOP MB-t, hogy a 
Haltermelık Országos Szövetsége és Terméktanácsának (HALTERMOSZ) észrevétele 
és módosító javaslata a megadott határidı után érkezett. Kérte a HOP MB szavazását 
arról, hogy kívánják-e tárgyalni a HALTERMOSZ által megküldött javaslatokat. A 
HOP MB támogatta a javaslatok megvitatását. 

A HALTERMOSZ és a Halászati Tudományos Tanács (HTT) képviselıje észrevételei 
után Gábor János szavazásra kérte a HOP MB-ot a NATURA 2000-es területek 
támogatásával kapcsolatban. 6 igen szavazat. 1 nem, és 5 tartózkodás mellett a 
NATURA 2000-es területek támogatást élvezhetnek a HKGP-ben. 

Gábor János javaslatot tett arra, hogy a program rövidítése HKP legyen a jövıben. A 
HOP MB elfogadta a javaslatot. 

A HOP MB elnöke ezután szavazásra kérte a HOP MB-t a HKP kiválasztási 
kritériumairól. 10 igen szavazat. 0 nem, és 2 tartózkodás mellett a fenti 
módosításokkal megszavazásra kerültek a HKP kiválasztási kritériumai. 
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Mihalffy Szilvia az EB részérıl hozzászólásában javasolta, hogy tekintettel arra, hogy a 
HOP MB elfogadta, hogy a NATURA 2000 területek is pályázhatnak támogatásra, 
célszerő külön számszerő nyilvántartást vezetni ezekrıl a támogatásokról, így a 
jövıben vissza lehet követni, hogy a támogatott területek milyen aranyban egyben 
NATURA 2000 területek is. Ez a támogatási lehatárolás miatt fontos valamint, hogy 
fel lehessen mérni ezen területek támogatottságát a kettıs támogatás elkerülése 
érdekében. 

Gábor János válaszában elmondta, hogy a részletes szabályozás során erre tekintettel 
lesz a HOP IH, és a nyilvántartásokból egyértelmően ki fog derülni az extenzív 
halastavak NATURA 2000-hez való tartozása. 

___________________________________________________________________ 

6. A hármas prioritási tengely kiválasztási kritériumainak bemutatása és 
elfogadása 

 
Gábor János bemutatta a HOP hármas prioritási tengely kiválasztási kritériumait. A 
HALTERMOSZ javaslata szerint mind a két összevont program esetében a 
kiválasztási kritériumok közé javasolta bevenni az Országos Halászati Adattárban 
szereplı integrált haltermelı vállalkozások minimálisan 10%-os integráltságának 
kritériumát és a többi szervezet integráltsági szintjét a promóció esetében 20-ról 35%-
ra kérte megemelni.  
Tekintettel arra, hogy a HALTERMOSZ által megküldött kiegészítések és a HTT 
javaslatai nagymértékben változtatják az eredetileg bemutatott tervezetet, valamint az 
MB ülésen kialakult szakmai vita a kérdés további egyeztetését igényeli – a HOP MB 
elnöke szavazásra kérte a HOP MB-t arra vonatkozóan, hogy levegyék-e a napirendrıl 
a 3-as tengely kiválasztási kritériumait. A HOP MB 1 fı tartózkodása mellett a 
napirendi pont törlésérıl döntött. 
 
____________________________________________________________________ 
 

7. Tájékoztatás a HOP MB ügyrend pontosításáról és a módosítások elfogadása 

Dr. Réczey Gábor elmondta, hogy az ügyrend pontosításával szigorította a HOP IH a 
döntéshozás módját. A módosított ügyrend az ülést megelızıen megküldésre került a 
tagok részére. A kisebb technikai javításokon kívül a 7. cikk került pontosításra. 

Az ügyrenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt. A HOP MB egyhangúan 
megszavazta a módosításokat. 
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8. A Közremőködı Szervezet (MVH) tájékoztatása a támogatási rendelet 
módosításáról és a kifizetési kérelmek beérkezésérıl 

 
Vanyúrné Szanyi Judit, az MVH képviselıje beszámolt a következıkrıl: 
 
A HOP keretében igényelhetı támogatások feltételeit meghatározó mindkét rendeletet 
módosításra került. Az általános szabályokról szóló 25/2009. (III.17.) FVM rendeletet, 
valamint a támogatások részletes feltételeirıl szóló 26/2009. (III.17.) FVM rendeletet 
a 27/2010. (III.26.) FVM rendelet módosítja. 
A módosításokat tartalmazó rendelet letölthetı az VM honlapjáról, de elektronikus 
jogtárakból a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek is elérhetık. 
A kapcsolódó MVH közlemény valamint a támogatási kérelemcsomag a HOP IH és az 
MVH Jogi Osztályának véleményezése után várhatóan 2010. június végére kikerül az 
MVH honlapjára. 
 
Kifizetési kérelmek statisztikája: 
 
A 2009. decemberi kifizetési kérelem benyújtási idıszakban az Akvakultúra 
jogcímre 20 db kérelem érkezett, Halfeldolgozó jogcímre 1 db. Valamennyi 
kifizetésre került. A támogatási összeg: 336 millió Ft, míg a teljes beruházási összeg: 
561 millió Ft 
A 2010. márciusi kifizetési kérelem benyújtási idıszakban csak az Akvakultúra 
jogcímre érkeztek kérelmek, összesen 21 db. Ebbıl 6 kérelem került eddig 
kifizetésre, 50 millió Ft összegben (teljes beruházási összeg: 83 millió Ft) a többi 
feldolgozás alatt van. A támogatási igény: 389 millió Ft, míg a teljes beruházási 
összeg: 655 millió Ft. 
 

Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

9. Egyebek 

 
Az egyebek napirendi pontok között nem volt hozzászólás. 
 
 
A HOP MB elnöke megköszönte a bizottságnak az aktív közremőködést. Bejelentette, 
hogy a következı HOP MB ülés várhatóan 2010 decemberében kerül 
megrendezésre, de szükség esetén írásos szavazással elıbb is dönthetünk a fontosabb 
kérdésekben. Az emlékeztetıt a HOP MB Titkársága elektronikus úton eljuttatja a 
tagoknak.  
 
Budapest, 2010. június 28. 


