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1) A HOP Irányító Hatóság vezetőjének nyitóbeszéde 
 

A Halászati Operatív Program kilencedik monitoring bizottsági ülésén Gábor János, a HOP 
MB elnöke köszöntette az MB tagokat, külön köszöntötte az Európai Bizottság képviselőit, 
Simona Lupu osztályvezető asszonyt és Signe Aaskivi asszonyt, továbbá köszöntötte Dr. 
Bognár Lajos helyettes-államtitkár urat, a HOP Irányító Hatóság vezetőjét.  
Megállapításra került, hogy az ülésen a 17 szavazó tagból 15 szavazó tag van jelen, tehát az 
MB határozatképes.  
 
Gábor János technikai jellegű bejelentést tett, melynek értelmében az ülésről az emlékeztető 
elkészítésének megkönnyítése érdekében hangfelvétel készül. Ezt követően felkérte IH vezető 
urat, hogy tartsa meg nyitó beszédét.  
 
Dr. Bognár Lajos is köszöntötte az MB tagokat, valamint az Európai Bizottság képviselőit.  
 
Nyitó beszédében elsőként szólt a kialakítás alatt álló, új halgazdálkodási törvénnyel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, aktualitásokról. Annak ellenére, hogy a halászati 
programhoz szervesen nem kapcsolódik, mégis az ágazat számára rendkívül fontos téma az új 
törvény megalkotása. Az 1997-ben alkotott XLI. törvény a halászatról és horgászatról az 
elmúlt években többször módosításra került, most azonban egy koncepcionálisan és 
struktúrájában is teljesen új kerettörvény és végrehajtási rendelet kialakítása van folyamatban. 



A jogszabályt a tárca az EU közös halászati reformjával párhuzamosan, azzal összhangban 
dolgozta ki, és tartalmazza a haltermelés és az édesvízi halgazdálkodás fejlesztésének 
jogszabályi hátterét. Az új szabályozás célja, hogy elősegítse a 2014-2020-as programozási 
időszak ágazati forrásainak hatékony felhasználását.  
 
Második témaként IH vezető úr beszámolt a 2014-2020 közötti programozási időszak 
tervezéséről. 
Jelenleg folyik az Európai Halászati Alap utáni, 2014-2020-as programozási időszak 
tervezése - egyelőre EU-s jogalkotási szinten, de annak alakításában Magyarország is részt 
vesz. Magyarország hivatalos állásfoglalása szerint támogatja az új halászati rendeletet, 
azonban fontosnak tartja az akvakultúra még hangsúlyosabb megjelenítését. Az új Operatív 
Program és az Akvakultúra Stratégia kidolgozása, valamint a program végrehajtása a 
Halgazdálkodási és HOP IH Osztály feladata lesz.  
 
Harmadik témaként IH vezető úr a HOP 3. prioritási tengely indításának aktualitásairól 
beszélt. 
A HOP 3. prioritási tengely végrehajtásával kapcsolatban IH vezető úr elmondta, hogy annak 
indítása régóta elhúzódó probléma, azonban hosszú egyeztetések eredményeként 2012. június 
24-én megjelent az 54/2012-es számú VM rendelet a tengely felhasználásnak szabályozásáról. 
Az indításhoz szükséges, az MVH-val történő együttműködési megállapodás előkészítése 
megtörtént és aláírásra vár. A támogatási rendszer működését szabályozó kézikönyvek 
véglegesítés alatt vannak. 
Ennek eredményeként hamarosan elindulhat a pályáztatás annak érdekében, hogy a források 
minél hatékonyabban felhasználásra kerülhessenek. Tekintettel arra, hogy egy teljesen új 
rendszerről van szó, valamint az eddigiektől eltérő módon kerülnek felhasználásra a források, 
mindehhez szükség volt a megfelelő jogszabályi környezet kialakítására.  
 
Negyedik témaként IH vezető úr a beruházási támogatások felhasználásáról beszélt. 
A beruházási támogatásokkal kapcsolatban IH vezető úr elmondta, hogy annak érdekében, 
hogy a beruházásokra és a Halastavi Környezetgazdálkodási Programra megfelelő pénzügyi 
hátteret tudjon biztosítani a tárca, és a forrásfeszültség elkerülhető legyen, a HOP az Európai 
Bizottság jóváhagyásával módosításra került, melynek értelmében az IH a 3. prioritási 
tengelyről forrásátcsoportosítást hajtott végre a 2. prioritási tengelyre. A forrásátcsoportosítás 
miatti HOP módosítást az Európai Bizottság 2012 októberében elfogadta. 
Az átcsoportosítások ellenére a 2012-es és a 2013-as beruházási kérelmek forrása még így is 
igen korlátozott, ezért a források elosztásánál a fejlesztésekre kell fókuszálni.  
 
Nyitó beszédét IH vezető úr a Halastavi Környezetgazdálkodási Programmal (HKP) zárta. 
A HKP az egyik sikertörténetnek tekinthető. Az első körben a múlt év decemberében beadott 
kérelmek feldolgozása alapján a 110/2011-es VM rendelet módosításra került, amely főleg 
egyszerűsítést és pontosítást jelent. 2012-ben augusztus hónapban lehetett az öt éves 
programra a támogatási kérelmeket beadni. Az EHA rendelet szerint a kedvezményezetteknek 
öt évig be kell tartaniuk a vállalt kötelezettségeiket, amely időszak már túlnyúlik a 2007-
2013-as időszakon. Ez az oka annak, hogy a további években erre a programra már nem lehet 
jelentkezni.  
A magyarországi üzemelő mintegy 24 ezer hektár halastóterületből kb. 17 ezer hektár 
üzemeltetői csatlakoztak a programhoz. Ez 71%-os teljesülést jelent, amivel bőven 
meghaladtuk a HOP-ban tervezett 50%-os mértéket.  
 



IH vezető úr reményei szerint a 3. prioritási tengely indítása elősegíti majd a halfogyasztás 
növekedését, valamint a belföldi és külföldi piacok jobb ellátását, mely a Vidékfejlesztési 
Minisztérium egyik kiemelt célja.  

 
2) Az ülés napirendjének jóváhagyása  

 
Gábor János megkérdezte az MB tagokat, hogy van-e módosítási javaslatuk az előzetesen 
megküldött napirendi pontokhoz. Módosítási javaslat nem volt, így az MB az ülés napirendjét 
egyhangúan elfogadta.   
 
3) Az Európai Bizottság képviselőjének tájékoztatója  
 
Gábor János felkérte az Európai Bizottság képviseletében Simona Lupu asszonyt, hogy 
tartsa meg nyitó beszédét.  
Simona Lupu osztályvezető asszony köszöntötte az MB tagjait, és megköszönte az ülésre 
történő meghívást. Elmondta, hogy munkatársától, Signe Aaskivi asszonytól már eddig is 
nagyon sok pozitívumot hallott a magyar MB ülésekről, és gratulált ahhoz a 
kezdeményezéshez, hogy a 2012 júniusában tartott MB ülésre más, tenger nélküli tagállamok 
képviselői is meghívásra kerültek. Az Európai Bizottság ezt a kezdeményezést jó 
gyakorlatnak tekinti és bízik abban, hogy Magyarország példáját más tagállamok is követni 
fogják. Véleménye szerint az ilyen jellegű kezdeményezések nagyon fontosak, hiszen a 
tagállamok tanulhatnak egymástól, megoszthatják tapasztalataikat, valamint lehetőségük van 
közösen fellépni és egységesen megjeleníteni érdekeiket a Közös Halászati Politikában, azon 
belül is az akvakultúrával kapcsolatos kérdések tekintetében. Osztályvezető asszony 
kíváncsian várja a következő MB ülést, ahol – a HOP IH tájékoztatása szerint – újabb 
projektlátogatásra kerül sor, hiszen a megvalósított projektek tükrözik leginkább, hogy az 
adott program végrehajtása valóban sikeres. 

 
A 2014-2020-as programozási időszak tervezésével kapcsolatban elmondta, hogy ez a 
programciklus egyik legizgalmasabb része, hiszen ilyenkor az IH számot vet, és megnézi, 
hogy a programban melyek voltak a sikeres, illetve kevésbé sikeres elemek, intézkedések.  
Elmondta, hogy az ágazat szükségletei változnak, új kihívásoknak kell megfelelni, ezért 
fontos, hogy a stratégiai tervezésben mindez visszatükröződjön.  
Lupu asszony pozitívan értékelte, hogy Magyarországon már javában folyik a következő 
időszakra történő felkészülés. 
A következő programozási időszakban számos új elem kerül kialakításra, mint pl. az összes 
alapot magában foglaló Partnerségi Megállapodás vagy Partnerségi Szerződés (egyelőre nincs 
végleges döntés az elnevezésről), amely lehetővé teszi az ún. multifund rendszert, vagyis a 
több strukturális alapból finanszírozott projektek megvalósulásának lehetőségét.  Elmondta, 
hogy 2012. november 8-án és 9-én az Európai Bizottság különböző főigazgatóságainak 
képviselői - a DG MARE kivételével - látogatást tettek Magyarországon, melynek során 
bemutatásra került a Bizottság ún. Pozíciós Papírja. A Pozíciós Papír az Európai Bizottság 
tárgyalási álláspontja, és meghatározza az elkövetkezendő időszak stratégiáját, prioritásait - 
összhangban az EU 2020 célkitűzéseivel -, melyek alapján megkezdődik a párbeszéd az adott 
tagállammal. Megjegyezzük, hogy a DG MARE távollétének oka az ETHA rendelet fontos 
részeinek véglegesítésének elhúzódása, de a Pozíciós Papír tartalmaz a DG MARE-val 
egyeztetett halgazdálkodási vonatkozású részeket is. A következő időszakban nagy hangsúly 
helyeződik az innovációra és a versenyképességre, melynek célja, hogy az EU segítse a 
tagállamokat kilábalni a recesszióból és a gazdasági válságból.  



A Partnerségi Megállapodás az EU összes alapját lefedi, és célja, hogy elősegítse az alapok 
integrációját és az alapok közötti szorosabb együttműködést, enyhítve az eddig nagyon 
szigorúan alkalmazott lehatárolási kritériumokon. A Partnerségi Megállapodást az Operatív 
Programmal együtt kell benyújtani a tagállamoknak.  
Az új halászati alapban fontos szerepe lesz a vidékfejlesztési programokban már jól ismert 
LEADER szerű megközelítésnek, azaz a helyi közösségek aktív bevonásának a 
fejlesztésekbe.  
Az ütemtervet illetően Simona Lupu osztályvezető asszony elmondta, hogy a novemberben 
bemutatott Pozíciós Papír alapján megkezdődött a párbeszéd az Európai Bizottság és 
Magyarország között, azonban egyelőre sem a majdan rendelkezésre álló források nagysága, 
sem a rendeletek végleges tartalma nem ismert. A halászati alaprendelet véglegesítése 
csúszásban van, mert bizonyos elemeivel (pl.: menedzsment és kontrol) kapcsolatban még 
nem született végleges döntés a Tanácsban és a Parlamentben, így a trilógus a Tanács, a 
Bizottság és a Parlament között még nem kezdődhetett el. Hozzátette, hogy 2013 második fele 
előtt nem is várható a végső rendelet megjelenése, ennek ellenére a rendelkezésre álló 
információk és rendelet-tervezetek alapján a tervezést és a program előkészítését el kell 
kezdeni, így a végső jogszabály megjelenését követően már csak apróbb kiigazításokra lesz 
szükség. Fontos, hogy az új program minél hamarabb benyújtásra és elfogadásra kerüljön, 
hogy a program finanszírozását illetően se legyenek nehézségek.  

 
4) A 2014-2020 programozási időszak tervezése Magyarországon  
 
Következő napirendi pontként a HOP IH munkatársai ismertették a 2014-2020 közötti 
programozási időszak tervezésének hazai folyamatait és szervezetrendszerét. 

 
4 a) Általános tervezés: az új Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
előkészítése  
Mihálffy Szilvia, HOP EU referens előadásának célja az általános tervezési feladatok 
ismertetése volt. Elmondta, hogy az Európai Bizottság és a HOP IH közös, 2012. december 6-
án, a Monitoring Bizottság ülését megelőző napon megtartott éves értékelő megbeszélése 
különösen hasznosnak bizonyult, hiszen a program tervezéséért és végrehajtásáért felelős IH 
rendkívül sok új információt kapott az Európai Bizottságtól. Mihálffy Szilvia előadásában 
elmondta, hogy jelenleg zajlik a Közös Halászati Program reformja, melynek értelmében a 
jövőben az Európai Bizottság az akavakultúrának fontosabb szerepet szán. Az ágazat 
fejlesztéséhez a Bizottság megfelelő forrást kíván biztosítani.   
Az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Tengerügyi és Halászati Alap rendeletre 
(ETHA) vonatkozóan, azonban a végső rendelet még nem készült el. A tagállamok szintén 
véleményezték a rendelet-tervezetet, melynek alapján a legújabb változat már sokkal 
kidolgozottabb. A stratégiai iránymutatásokkal kapcsolatban Mihálffy Szilvia elmondta, hogy 
az Európai Bizottság előkészített egy vitaanyagot abból a célból, hogy segítse a 
tagállamoknak azonosítani azokat a problémákat, amelyek az európai akvakultúra fejlődését 
akadályozzák versenyképességük megtartásában, illetve növelésében.  
Ezen vitaanyag alapján négy pont került meghatározásra, melyek érintik ezt a problémakört. 
A HOP IH a vitaanyagot tájékoztatás illetve véleményezés céljából kiküldte az érintett 
szakmai szervezeteknek.  
Az iránymutatások végleges formáját az Európai Bizottság közlemény formájában kívánja 
megjeleníteni 2013 februárjában, mely alapján a tagállamok kidolgozzák Többéves Nemzeti 
Akvakultúra Stratégiai Tervüket. Az iránymutatások nem kötelező jellegűek, kizárólag azért 
készültek, hogy segítség a tagállamok tervezési munkáját. A Stratégia Tervnek 2013 végére el 
kell készülnie, azaz legkésőbb az új Operatív Program benyújtásáig.  



Mihálffy Szilvia felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a jövőben a halászat szó helyett a 
halgazdaság kifejezést kívánja az IH használni, mert ez sokkal inkább lefedi az akvakultúrát 
és a halászati ágazatot. A többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv viszont csak az 
akvakultúrát tartalmazza, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság külön azt kívánja 
vizsgálni.  
 
Az ETHA-val kapcsolatban elmondta, hogy a javaslat 2011 decemberében készült el, jelenleg 
tárgyalás alatt áll. A javaslat - melyben a magyar prioritások is tükröződnek -, a tagállamoktól 
származó információk alapján készült, ezért fontos, hogyan kommunikálunk az Európai 
Bizottsággal, hogyan jelenítjük meg közös érdekeinket. Fontos minden olyan fórumon 
megjelenni, amelyek az ETHA előkészítését érintik.   

 
A javaslat fő fejezetei az alábbiak:  
1. Intelligens és környezetbarát halászat; 
2. Intelligens és környezetbarát akvakultúra; 
3. Fenntartható és Inkluzív Területfejlesztés, amely a vidékfejlesztési program LEADER 

intézkedéséhez hasonló; 
4. Integrált Tengerpolitika. 
 

Általános jellemző, hogy a kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása várható a javaslat 
alapján.  
Az első három fejezetre összesen 4,535 milliárd euró került meghatározásra, azonban 
egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen szempontok alapján történik a keretösszeg felosztása. 
Fontos, hogy Magyarország erre vonatkozóan is fogalmazzon meg javaslatokat, amelyek 
figyelembe veszik a tagállam prioritásait.  
 
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program tervezésével kapcsolatban Mihálffy Szilvia 
ismertette az operatív tervezésben részvevő szervezeteket. 
A Minisztériumon belül felállításra került az Operatív Irányító Bizottság (OIB), valamint 
összesen 13 tematikus és horizontális munkacsoport alakult, melyek közül az egyik a 
Halászati Munkacsoport. Elkezdődött tehát a közintézmények közötti együttműködés, 
valamint megalakult a Halászati Stratégia Koordináló Bizottság (HASKOBI), amely a 
program tervezésében nyújt segítséget a szakmai szervezetek, kutatóintézet, egyetemek 
bevonásával a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megírásához. 
Az Operatív Irányító Bizottság (OIB) élén a miniszter áll, valamint kiválasztásra került egy 
projektvezető, aki a munkacsoportok munkáját fogja össze. A munkacsoportok 
együttműködése szoros, a 13 munkacsoportot a Koordinációs Munkacsoport fogja össze, és a 
tervezési munkát a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézeten 
(NAKVI) belül felállított projektiroda koordinálja. A Halgazdálkodási és HOP Irányító 
Hatósági Osztály munkatársai a MAHOP megalkotása szempontjából meghatározó 
munkacsoportok munkájában részt vesznek az adott szakterülethez kapcsolódva. Az új 
program 2014. január 1-én indul, az azt megelőző nyilvános konzultáció várhatóan csúszni 
fog az eredetileg 2013 áprilisára tervezett időponthoz képest.  
A tervezéssel kapcsolatos menetrend véglegesítése a jövő év folyamán várható. A Partnerségi 
Megállapodással kapcsolatban már megkezdődtek a magas szintű egyeztetések, a múlt héten 
került sor az első tárcaközi tárgyalásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a VM bevonásával.  
 



A 2014-2020-es programozási időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program előkészületeivel és tartalmával kapcsolatban Mihálffy Szilvia az alábbi tájékoztatást 
adta:  
minden tagországnak egy Operatív Programot kell kidolgoznia az ETHA alapján 
társfinanszírozandó uniós prioritások végrehajtására. Az Operatív Program kidolgozása 
minden tagállam számára kötelező, annak érdekében, hogy a 2014-2020 között rendelkezésre 
álló forrásokat fel tudják használni. Meg kell felelni bizonyos előzetes ún. ex-ante 
feltételeknek is, pl. többéves Akvakultúra Stratégia rendelkezésre állása, többéves pénzügyi 
keret, helyzetelemzés és helyzetértékelés, mely alapján ki kell dolgozni a SWOT elemzést. A 
környezetvédelem és a klímaváltozás kérdését sokkal hangsúlyosabban kell megjeleníteni a 
következő programozási időszakban, ehhez kapcsolódóan célokat, intézkedéseket kell 
meghatározni. A társfinanszírozási arány várhatóan az ETHA esetében 75%-ban lesz 
maximálva, a minimum pedig 20% lesz. Fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi állás szerint a 
javaslatban nem lesz megkülönböztetve a konvergencia és a nem-konvergencia régió.  
 
4 b) A HASKOBI  bemutatása, feladatai, kapcsolódása a tervezési feladatokhoz 

 
Gyalog Gergő, a HASKOBI tudományos munkatársa előadásában elmondta, hogy a 
Halászati Stratégiai Koordináló Bizottság (HASKOBI) megbízási szerződés alapján abból a 
célból jött létre, hogy a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) által elkészített stratégiai 
háttéranyagokat szakmailag kidolgozza, véleményezze. Az alakuló ülésre 2012. október 
elején került sor.  
A HASKOBI feladata, hogy az ágazat különböző szegmenseire a tervezéshez kapcsolódóan 
ágazati leírásokat készítsen különböző szakterületi bontásban (akvakultúra; halfeldolgozás, 
kereskedelem, marketing; természetesvízi halfeldolgozás, kutatás-fejlesztés, innováció és 
oktatás, külön figyelmet szentelve a halgazdálkodásnak, a halgazdálkodás és a vidékfejlesztés 
kapcsolatának bemutatására).  
Gyalog Gergő elmondta, hogy a K+F+I-nek nagyobb súlya van a kutató szektoron belül, mint 
amennyit maga a halászati ágazat súlya indokolna, melynek oka, hogy a kutatások már 
nemzetközi szinten is folynak. Új szegmens a vidékfejlesztésre történő reflektálás is. A 
HASKOBI feladata ezen kívül ágazati elemzések készítése, majd az ágazati leírását követően 
kerül sor a problémafa kidolgozására, végezetül a szakterületi SWOT elemzésre, melybe a 
HASKOBI a bizottság tagjait még intenzívebben kívánja bevonni. A SWOT elemzés 
keretében az elsődleges mátrixban bemutatásra kerülnek az ágazatra vonatkozó belső 
erősségek és gyengeségek, valamint a kulcsfontosságú külső lehetőségek és fenyegetettségek. 
A stratégiák ún. másodlagos mátrix segítségével készülnek el.  
Előadásának végén a HASKOBI képviselője ismertette a háttérdokumentumok elkészítésének 
menetrendjét, melynek alapján legközelebb 2012. december 10-én Szarvason, egy workshop 
keretében lesz lehetősége a kibővített bizottsági tagoknak és egyéb meghívott szakértőknek az 
elkészült dokumentumok véleményezésére. A kibővített bizottság által megfogalmazott 
javaslatok beépítését követően a HASKOBI a háttérdokumentumokat 2012. december 15-én 
nyújtja be a HOP IH részére, mely reményei szerint inputként szolgál az Operatív Program 
kidolgozásához.  

 
4 c) ETHA Monitoring és Értékelés 

 
Módos Zsuzsanna, HOP pénzügyi és monitoring referens előadásában a 2014-2020-as 
időszak monitoring és értékelési feladatait ismertette, kitérve az EU-s jogszabályi háttérre, a 
brüsszeli Értékelési Szakértői Munkacsoport tevékenységére, a különböző indikátor típusokra, 
a beavatkozási logikára, valamint a HOP IH előtt álló feladatokra.  



 
Elmondta, hogy az uniós jogszabálytervezetek alapján a következő programozási időszakban 
jelentősen előtérbe kerül az eredményszemlélet, az EU 2020-as stratégiához való 
hozzájárulás, az eredmények folyamatos mérése, és a nem teljesítés akár pénzügyi 
következményekkel, szankcióval is járhat. Ebből következően a monitoring és értékelés 
szerepe megnő. A monitoring és értékelés azért is nagyon fontos, mert kulcselemei a 
fejlesztési stratégiáknak. Megbízható és megalapozott monitoring adatok, kiinduló és 
célértékek nélkül nem lehet jó stratégiát kialakítani. 

 
A monitoringot érintő  EU-s jogszabályoknak a következő programozási időszak tekintetében 
három fő eleme van. Az 5 Alapra kiterjedő Közös Rendelkezések, más néven Ernyőrendelet, 
az ETHA rendelet, és a program végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó 
végrehajtási rendelet. Ez utóbbi dokumentumot az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus, illetve végrehajtási jogi aktus keretében alkotja meg, tehát a tagállamokat 
közvetlenül nem vonja be a jogszabálytervezés folyamatába.  Közvetett úton, szakmai 
munkacsoportokon keresztül azonban van beleszólásuk az országoknak. Az Európai Bizottság 
2012 tavaszán létrehozta az Értékelési Szakértői Munkacsoportot, melynek Magyarország is 
aktív tagja. A munkacsoport eddig háromszor ülésezett, a következő ülésre várhatóan 2013 
márciusában kerül sor. Az üléseken a következő főbb témák kerülnek megvitatásra: 
indikátorok, értékelési terv, ex-ante értékelés és adatgyűjtés.  
 
Az indokárokkal kapcsolatban Módos Zsuzsanna elmondta, hogy az Európai Bizottság célja 
az ETHA EMVA monitoring rendszeréhez történő közelítése - az arányosság elvének 
figyelembevételével. Fontos, hogy a következő időszakban kevés számú, érthető indikátor 
kerüljön meghatározásra a már meglévő adatforrások (Eurostat, FAO, stb.) felhasználásával. 
Lesznek ún. közös indikátorok, melyek valamennyi tagállamra azonosak lesznek a könnyebb 
aggregálhatóság céljából.  
 
A következő programozási időszakban két alkalommal, 2017-ben és 2019-ben kibővített éves 
jelentést kell benyújtani az Európai Bizottság részére, mely jelentések alapját a 2016-os és 
2018-as évre vonatkozó indikátorok biztosítják. Ezek az indikátorok az ún. mérföldkövek, 
melyek a Partnerségi Megállapodásban is lefektetésre kerülnek. Az Európai Bizottság 
szigorúan fogja vizsgálni ezen indikátorok teljesülését, nem teljesítés esetén szankciókat 
alkalmaz. Teljesítménytartalékként előreláthatóan 5% kerül elkülönítésre a program teljes 
pénzügyi keretéből, amely azt jelenti, hogy ha a kitűzött fizikai célok nem teljesülnek, a 
Bizottság ennyivel kevesebb forrást bocsájt rendelkezésünkre. 
Lesznek, ún. kötelező és szabadon választható indikátorok, melyeket beavatkozási 
területenként ismertet az Európai Bizottság. Előadásában Módos Zsuzsanna konkrét példán 
keresztül bemutatta az indikátorok típusait (pénzügyi, output, result, impact, kontextus), célját 
és az adatok forrását.  
Az előadó kitért a „beavatkozási logikára”, melyben tisztázni kell a célrendszert és annak 
kapcsolatát az indikátorokkal. Az operatív programban világosan ki kell térni a következők 
viszonyára: EU 2020, KSK tematikus célkitűzések, kiválasztott ETHA prioritások, 
beavatkozási területek, és intézkedések (hazai szükségletek alapján).  
Az értékeléssel kapcsolatban elmondta, hogy a félidei (mid-term) értékelés megszűnik, 
helyette sokkal hangsúlyosabb szerepe lesz a folyamatos értékelésnek. A következő 
időszakban minden tagállamnak kötelező jelleggel Értékelési Tervet kell készíteni, mely az 
Operatív Program része lesz. Ebben részletesen ki kell térni a tervezett értékelések céljára, 
tárgyára, az ehhez rendelt források összegére, az alkalmazni kívánt módszertanra, az 
adatforrásokra, más programok értékeléseihez történő kapcsolódásra stb. Jelenleg az ex-ante 



értékelés előkészítése folyik az IH-n, melyet független külső értékelési szakértő végez majd. 
A következő időszakban a nyilvánosság még fontosabb szerepet kap, az értékeléseket közzé 
kell tenni.  
Az ágazatra vonatkozó monitoring és értékelés témája itthon két munkacsoportban kerül 
megvitatásra, a halászati, valamint a monitoring és értékelési munkacsoportban. A következő 
időszakra történő felkészülés jegyében megkezdődött az adatforrások és az adatgazdák 
feltérképezése, az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslatok pedig a szakmai 
szervezetek bevonásával kerülnek megvitatásra, véleményezésre.  

 
 

Az elhangzott előadásokkal kapcsolatban az alábbi kérdések fogalmazódtak meg az MB tagjai 
részéről:  
 
Bardócz Tamás főosztályvezető-helyettes az Európai Bizottság képviselőjétől arra keresett 
választ, hogy előfordulhat-e az, hogy a Parlament és a Tanács hamarabb fogadja el a pénzügyi 
rendeletet, minthogy a halászatra vonatkozó alaprendelet végleges formájában elfogadásra 
kerülne.  
Simona Lupu asszony válaszában elmondta, hogy először legfontosabb a halászati 
alaprendelet elfogadása, és csak ezt követően kerülhet sor a pénzügyi támogatásokat 
szabályozó rendelet elfogadására. Tekintettel arra, hogy csúszás van az alaprendelet 
véglegesítésében, lehetséges, hogy a két rendelet, tehát az alaprendelet és a pénzügyi rendelet 
egyidőben, egymással párhuzamosan kerül elfogadásra.  
 
Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács (HTT) képviseletében felhívta a figyelmet 
arra, hogy a következő időszak forrásainak megállapításakor fontos lenne figyelembe venni a 
mostani időszakot és erre, mint történelmi bázisra tekinteni. A halászati ágazatra vonatkozó 
jelenlegi költségvetésből teljes mértékben hiányzik a Halászati Környezetgazdálkodási 
Programra vonatkozó fejlesztési forrás, ugyanis ez a program eredetileg az EMVA-ból került 
volna finanszírozásra. Kiemelten fontos az ágazat számára, hogy a következő időszakban a 
mostani költségvetés és a Halászati Környezetgazdálkodási Program költségvetése teljes 
mértékben biztosított legyen.   
Bardócz Tamás főosztályvezető-helyettes hozzátette, hogy a következő időszak 
programjában új elem lesz a vidékfejlesztésben már jól ismert LEADER típusú fejlesztés, 
melyre szintén fontos plusz forrásokat allokálni, hiszen ennek megvalósítási költsége a 
jelenlegi programban nincs betervezve. 
 
Simona Lupu osztályvezető asszony elmondta, hogy a végleges források nagysága egyelőre 
nem ismert, tehát meg kell várni a pénzügyi rendelet véglegesítését, azonban hangsúlyozta, 
hogy a források mértéke valószínűleg csökkenni fog valamennyi alap tekintetében. Számos 
olyan kritérium van, amely alapján a források az egyes alapokra, majd a tagállamokra és a 
programokra megállapításra kerülnek, azonban ezek közül volt olyan kritérium, melyet sem a 
Parlament, sem a Tanács nem fogadott el. Hamarosan elindul a trilógus az Európai Bizottság 
bevonásával. Osztályvezető asszony hangsúlyozta, hogy a források megállapításánál 
Magyarország szempontjából kiemelten hangsúlyos érv az, hogy a jelenlegi program 
forrásaink felhasználása nagyon jó, és ezt az Európai Bizottság mindenképpen figyelembe 
fogja venni.  
 
Borbély Gyula, Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) elmondta, hogy az ágazat sok 
fejlesztési lehetőségből kimaradt, emellett a pénzügyi válság miatt a halászat 
jövedelemtermelő képessége nagymértékben visszaesett, amely azt jelenti, hogy a 



beruházások mértéke is várhatóan visszaesik. Kiemelt figyelmet kell szentelni a következő 
időszak tervezésénél arra, hogy az ágazatnak minél több fejlesztési lehetősége legyen. 
Bardócz Tamás főosztályvezető-helyettes válaszában elmondta, hogy az előbb felvázolt 
probléma ösztönözte az Európai Bizottságot arra, hogy a különböző alapok közötti szigorú 
lehatárolás a következő időszakban enyhüljön és legyen átjárás az alapok között. Ez azt 
jelenti, hogy az ágazat nagyobb eséllyel juthat forrásokhoz pl. úgy, hogy megtalálja azokat a 
fejlesztési lehetőségeket, amelyeket az alapokkal történő együttműködés keretében meg tud 
határozni.   

 
Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács képviseletében, reflektálva Módos 
Zsuzsanna előadására elmondta, hogy a következő időszakban nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni az adatgyűjtésre, ugyanis jelenleg bizonyos adatok kizárólag becslés formájában 
állnak rendelkezésre vagy egyáltalán nincsenek adatok. A jó minőségű adatok rendelkezésre 
állása kiemelten fontos a jelenlegi időszak lezárásánál, valamint a következő időszak 
megalapozásánál. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 
alapos adatgyűjtést végez a mezőgazdasági ágazat bizonyos területein, valamint a 3. prioritási 
tengely egyik célja éppen a halászati tesztüzemi rendszer működésének támogatása. 
Amennyiben ezt mégsem sikerül megvalósítani, úgy javasolja, hogy az erre a feladatra 
allokált forrás kerüljön átcsoportosításra adatgyűjtésre, és amennyiben lehetséges, mielőbb 
kezdődjön meg ez a feladat. 
 
 
5) 2012. évi HOP előrehaladás 

 
5a) A HOP pénzügyi előrehaladása  

 
Módos Zsuzsanna HOP pénzügyi és monitoring referens előadásában bemutatott 
eredmények alapja a 2012. november 30-ra vonatkozó előzetes, az egész Programra 
vonatkozó adatok, és azon belül is az EU-s rész programszintű előlegek nélkül.  
 
Elmondta, hogy időarányosan a program pénzügyi teljesítése jó, az eddig betervezett célokat 
elérte a HOP IH. A teljes EHA keretre (34.8 millió euró) vonatkozóan a kötelezettségvállalás 
72%-on áll, azonban a jövő év elején a 2. prioritási tengelynél várhatóan a 100% is elérésre 
kerül, így azután már kizárólag a visszacsorgó összegekre lehet kötelezettséget vállalni. A 
forráskeretekkel kapcsolatos tervezett változtatásokra Bardócz Tamás főosztályvezető úr tér 
ki majd részletesen a 3. tengelyről szóló előadásában.  
A kedvezményezetteknek történő kifizetések 48%-on, a lehívások és az Európai Bizottság 
átutalása pedig 36-36%-on áll.  Az n+2 (forrásvesztés) veszély a konvergencia területeken 
nem áll fenn, a nem konvergencia célterületeken viszont igen. A veszély azonban csökkent, 
ugyanis a kedvezményezett benyújtotta a hiányzó kifizetési kérelmet, a költségnyilatkozat 
pedig december közepén összeállításra és benyújtásra kerül az Európai Bizottság részére.  

 
5b) A HOP Technikai Segítségnyújtás (5. prioritási tengely) bemutatása  
 
Román Zoltán, HOP TS és kommunikációs referens elmondta, hogy a 2012. december 8-i 
állapot alapján összesen 58,5 millió forint kifizetése történt meg, mely kb. 209.000 eurót 
jelent. Ez az összeg tartalmazza az idei és tavalyi projekteket is, és az összeg egy része már 
lehívásra került az Európai Bizottságtól. A 2012. évi TS kötelezettségvállalások összege elérte 
630.000 eurót, mely kétéves költségvetést jelent, azaz voltak olyan projektek, melyek még 
2011-ben kezdődtek, azonban a konkrét kötelezettségvállalás áthúzódott a 2012-es évre.  



Ezt követően ismertette a HOP kommunikációjának eredményeit. A VM honlapján 
kialakításra került két ún. micro-site (halaszat.kormany.hu és fisheries.kormany.hu), 
melyeken minden, a programmal kapcsolatos anyag megtalálható. Az angol honlap is 
informatív, azonban szűkebb tartalommal került feltöltésre, elsősorban a HOP angol nyelvű 
anyagait tartalmazza.  
2012-ben számos rendezvényre került sor, melyek közül kiemelkedik a halászati nap a 
Parlamentben, ahol bemutatásra került az új program, valamint a szeptemberben megrendezett 
HOP konferencia. A HOP IH a FEHOVA kiállításon is képviseltette magát, valamint a 
Program népszerűsítése céljából számos reklámtárgy és kiadvány készült.  
 
5c) HOP 3. prioritási tengely  
 
Bardócz Tamás főosztályvezető-helyettes elmondta, hogy a 3. prioritási tengely kései 
indítása számos okra vezethető vissza, azonban hangsúlyozta, hogy az MVH-val történt végső 
egyeztetések megtörténtek, az Eljárásrend aláírását követően elindulhat a program 
megvalósítása. A 3. prioritási tengelyhez kapcsolódóan új jogszabályok kerültek kialakításra 
(154/2011 (VIII. 10.) Korm. rendelet, 54/2012 (VI. 21.) VM rendelet, valamint folyamatban 
van az Országos Halászati Bizottság átalakítása Országos Halászati Tanáccsá 
kormányrendelet változás miatt). Az egész tengely végrehajtásának az alapdokumentuma az 
Eljárásrend. Hozzátette, hogy az IH a programot egy teljesen új keretrendszerben kívánja 
kialakítani, a végrehajtás új kontrol és irányítási mechanizmusok mentén fog történni, 
melynek alapján nem az MVH, hanem az IH lesz a felelős szerv. A teljes rendszer gyökeres 
átalakítására volt szükség annak érdekében, hogy a program el tudjon indulni.   
A program 2013. elején indul, melyet kétféle módon kíván megvalósítani az IH: közbeszerzés 
útján és pályázatos formában. A tervezett projektek pontosan lefektetésre kerültek a 
programban, melyet a tárca az ágazat szereplőinek bevonásával alakított ki. A Közösségi 
Halászati Tudástranszfer Programban (KHTP) és a Közösségi Halmarketing Programban 
(KHMP) részletesen bemutatásra kerülnek azok a célok, amelyeket a tárca el kíván érni. 
Bardócz Tamás elmondta, hogy az ágazatnak a következő időszak megalapozásához pl. égető 
szüksége van innovációs bemutató helyiségek létrehozására. Hozzátette, hogy a 
megvalósításra viszonylag kevés idő áll rendelkezésre (2013, 2014 és 2015 első fele).  
Tekintettel arra, hogy a HOP 3. prioritási tengelyen jelenleg rendelkezésre álló 2 Mrd Ft 
összegű forrás felhasználása nem biztosított, a HOP IH kezdeményezi 1 Mrd Ft 
átcsoportosítását a HOP 2. prioritási tengelyre, hogy legyen elegendő forrás a beruházási 
támogatások ösztönzésére. 
Az előadással kapcsolatban Simona Lupu osztályvezető asszony felhívta a figyelmet a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb módon történő felhasználására, ezért kiemelte, 
hogy a 3. prioritási tengely keretében induló innovációs projektek támogatása nagyon fontos.  
 
Simona Lupu osztályvezető asszony bejelentette, hogy 2013-tól Signe Aaskivi visszatér 
hazájába, így ez az utolsó MB ülés, amelyen ország-felelősként részt vesz. 
 
Signe Aaskivi asszony megköszönte a részletes beszámolót, és sok sikert kívánt a program 
indításához; egyúttal megragadta az alkalmat, hogy elköszönjön az MB-től, ugyanis 2013. 
február elején visszatér Észtországba, és ott folytatja munkáját.  

 
6) A Közreműködő Szervezet (MVH) beszámolója  
 
6) a) 2. prioritási tengely - Halastavi Környezetgazdálkodási Program (HKP) 



Kiss Kornél, az MVH munkatársa előadásában ismertette a Halastavi Környezetgazdálkodási 
Program (HKP) főbb aspektusait, eredményeit, valamint a programmal kapcsolatos 
aktualitásokat. 
A HKP intézkedés célja a környezettudatos gazdálkodás és a környezet állapotának javítása, 
valamint a gazdaságok életképességének és gazdasági hatékonyságának növelése a támogatási 
rendeletben meghatározott kötelezettségvállalások megvalósításával. Az MVH vissza nem 
térítendő támogatással részlegesen kompenzálja az extenzív halastavakat üzemeltetők 
többletköltségeit és kieső jövedelmeit a programban való részvétel öt évére összesen 
hektáronként legfeljebb 52 ezer forint támogatással. Elmondta, hogy az intézkedés részletes 
szabályait a 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet állapítja meg. 
 
Kiss Kornél ismertette azokat a kritériumokat, melyeket figyelembe kell venni a támogatási 
kérelmet benyújtó tógazdasági haltermelőnek (pl. TIR–be történő bejelentési kötelezettség, 
igazolás arról, hogy a támogatás alapjául szolgáló területnek jogszerű használója stb). 
Hangsúlyozta, hogy egy kérelmező egy támogatási időszakra csak egy kérelmet nyújthat be, 
azzal, hogy a kérelem több halastavat is tartalmazhat. Amennyiben egy halastó kapcsán már 
történt HKP kötelezettségvállalás, akkor azon halastó vonatkozásában a továbbiakban 
támogatási kérelem nem nyújtható be.  
A végrehajtási rendelet alapján két támogatási időszak lesz: az első időszak 2011. szeptember 
1-től 2016. augusztus 31-ig tart, a második időszak pedig 2012. január 1-től 2016. december 
31-ig.  
Támogatási kérelmeket 2011. december 1-31. és 2012. augusztus 1-31. között lehetett 
benyújtani. Kiss Kornél elmondta, hogy a támogatási kérelem mindkét támogatási időszak 
vonatkozásában egyben kifizetési kérelemnek is minősült, azonban mind a támogatási, mind a 
kifizetési kérelmek tekintetében külön eljárás során kerül sor a döntéshozatalra. Ismertette 
azokat a dokumentumokat, melyeket a támogatási kérelemhez mellékelni kell, melyek közül 
kiemelten fontos az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély és a 30 napnál nem régebbi 
földhasználati lap. Az ügyfél kötelezettségei folyamatos vizsgálat tárgyát képezik, ide tartozik 
pl. az éves Tógazdálkodási Napló vezetése, vagy az, hogy a programban résztvevő halastó 
területet legalább háromévente le kell csapolni, illetve fel kell tölteni. A támogatási 
jogosultság különböző kritériumoknak történő megfelelés alapján kerül megállapításra. A 
támogatási határozat tartalmazza a HKP támogatás öt évre nyújtandó maximális összegét és a 
támogatott területet, azonban a támogatás minden egyes folyósításra kerülő részlete a 
megelőző évi halászati árbevétel figyelembevételével külön kerül meghatározásra.  
 
A kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban elmondta, hogy a támogatási kérelmet 
követően a további kifizetési kérelmeket évente szeptember 1-30. között lehet benyújtani. A 
kifizetési kérelemhez számos dokumentumot mellékelni kell.  
A támogatás folyósítása két részletben történik annak ellenére, hogy öt éves támogatási 
időszakról van szó. Egy részlet összege legfeljebb 26 000 Ft/halastó hektár. A 
kedvezményezett részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a 
támogatási határozatban rögzített támogatási összeget. A támogatást az MVH a 2011. évben 
benyújtott kérelmek esetében 2012. március 31-ig, a további években benyújtott kérelmek 
esetében november 30-ig folyósítja. A folyósított támogatás összege nem haladhatja meg az 
ügyfél előző évi halászati árbevételének 15%-át. A támogatásra jogosult az igénybevett 
támogatáshoz kapcsolódóan évente köteles a monitoring rendszer működtetése céljából adatot 
szolgáltatni. A monitoring jelentést a második kifizetési kérelmet követő évtől évente, 
szeptember 1- 30. között kell benyújtani. 
 



A támogatási kérelembírálati eredményekkel kapcsolatban mindkét időszak vonatkozásában 
elmondta, hogy összesen 107 db kérelem érkezett be a Hivatalhoz, melyből 88 db kérelem 
került támogatásra 892 546 117 Ft értékben. Számos esetben került sor hiánypótoltatásra, 
azonban elmondható, hogy ezek 90%-a megfelelő módon teljesült.  
A kifizetési kérelmek bírálati eredményei azt mutatják, hogy a beérkezett 88 db kérelemből 
mind a 88 db támogatásra került összesen 786 728 879 Ft értékben, amely igen jó támogatási 
aránynak tekinthető.  
 
Az MVH előadása kapcsán az alábbi kérdések fogalmazódtak meg:  
 
Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács (HTT) képviselője megkérdezte, hogy az 
ellenőrzések során a helyszíni ellenőrök milyen hiányosságokat tártak fel, valamint a 
fenntartási időszakban az MVH milyen ellenőrzéseket tervez, és ez mit fog tartalmazni.  
Megkérdezte továbbá, hogy az ökológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó későbbi támogatások 
hogyan illeszthetőek a jelenlegi programhoz, hiszen sok hasonló eleme lesz, és várhatóan lesz 
egy olyan év, amikor a két program összeér. 
 
Kiss Kornél válaszában elmondta, hogy tipikus hiányosságok nem voltak, leginkább a 
hiányzó dokumentumok pótlására szólították fel a kedvezményezetteket. A további 
ellenőrzések vonatkozásában elmondta, hogy támogatási időszak alatt minden ügyfél legalább 
egyszer ellenőrizve lesz és a monitoring jelentés dokumentációja a kifizetési kérelemmel 
teljesen megegyezik, több ellenőrzést nem tervez az MVH a fenntartási időszak alatt.  

 
Az ökológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatásra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban 
Bardócz Tamás elmondta, hogy azért fontos ez a program, mert a következő időszak kísérleti 
programja, amely kibővített intézkedésekkel fog indulni, azt azonban előre nem lehet tudni, 
hogy a két program hogyan fog illeszkedni egymáshoz.  
Olyan rendszer kialakítása a cél, amely eltér a jelenlegitől, azonban arra épül és a mostani 
program tapasztalataink felhasználásával kerül kialakításra. Elképzelhető, hogy azok a 
kedvezményezettek, akik a jelenlegi programban részt vesznek, a következő időszakban plusz 
pontot kapnak, azonban az IH közvetlen kapcsolódást nem tervez. A témával kapcsolatban 
további egyeztetések várhatóak az MVH-val.  
Gábor János hozzátette, hogy új rendszer kiépítéséről van szó, azonban valóban jutalmazni 
kell azokat, akik a jelenlegi programban aktívan részt vesznek. Az új programban 
ugyanazokat a vállalásokat a támogatáshalmozódás miatt nem lehet ismételten figyelembe 
venni, de az öt év letelte után azok vállalása ismételten megvizsgálható. A Program 
módosítása során új indikátor került bevezetésre, mely jól mutatja a program teljesülését.  
 
6) b) 2. prioritási tengely - Beruházások 
A kérdéseket követően az MVH munkatársa, Vanyúrné Szanyi Judit rövid beszámolót 
tartott a beruházási támogatások megvalósításáról, jelenlegi állásról.  
 
A HOP 2. prioritási tengely beruházási jogcímeit az MVH Feldolgozási és Beruházási 
Támogatások Osztályán kezelik. Vanyúrné Szanyi Judit bejelentette, hogy Varga László 
korábbi osztályvezető nyugdíjba ment, ezért az osztály élére új vezető került kinevezésre, 
Juhász Zsolt személyében.  
 
Az osztály 268 db kifizetési kérelmet kezelt (1 db támogatási kérelemre összesen 4 db 
kifizetési kérelem érkezett), a kötelezettségvállalások összegéből 64% került kifizetésre 
mintegy 5,2 Mrd Ft összegben. 85 db beruházás zárult le és fejeződött be, melyből az el nem 



számolt maradványösszeg 87 millió Ft. Ez az ún. felszabaduló keret, amely a következő 
időszakban újra felhasználható. A 87 millió Ft-ból eddig 35 millió Ft szabadult fel, a 
fennmaradó összeg a későbbiekben kerül lejelentésre.  
A befejezett és elszámolt beruházások összértéke 7 Mrd Ft volt, melyből a támogatási összeg 
4 Mrd Ft. A 2009-ben benyújtott támogatási kérelmek közül két fő nem nyújtott be kifizetési 
kérelmet, ezért a támogatási jogosultság megszűnése miatt további források (205 millió Ft) 
felszabadítása várható. A beruházások a konvergencia területen valósultak volna meg.  
A 2010-ben benyújtott támogatási kérelmekre 9 hónapon belül kellett volna kifizetési 
kérelmet benyújtani, melyet 2 fő nem teljesített, így itt kb. 10 millió Ft keret felszabadulása 
várható. Összesen tehát kb. 266 millió Ft az az összeg, amelyet az MVH az IH-nak 
felszabaduló forrásként lejelent.  
A 2012. októberi támogatási kérelmekkel kapcsolatban az MVH képviselője elmondta, hogy 
az akvakultúra intézkedésre 44 db kérelem érkezett be 2 Mrd Ft támogatási igénnyel. A 
halfeldolgozás intézkedésre 4 db kérelem került benyújtásra, melynek forrásigénye 146 millió 
Ft, a természetesvízi halászat intézkedésre pedig 1 db kérelem került benyújtásra 6 millió Ft 
értékben.  
A kérelmek mind a konvergencia területet érintik. A kérelmek feldolgozása folyamatos, a 
hiánypótlásra felszólító leveleket még az idén kiküldi a hivatal 30 napos határidővel, azonban 
ez a határidő kizárólag az idei évet érinti, jövőre marad a 15 napos határidő, amely nem lesz 
meghosszabbítható.  
A hiánypótlás, az értékelés és a rangsorolás várhatóan 2013 februárjában lezárul, a Bíráló 
Bizottság márciusban ülhet össze.  
 
A beszámolóval kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel:  
 
Dr. Orosz Sándor, a MAHAL képviseletében megkérdezte, hogy hány darab olyan kérelem 
került elutasításra, amely nem volt hiánypótoltatható.  
 
Vanyúrné Szanyi Judit elmondta, hogy a 49 db kérelemből 11 db érdemi vizsgálat nélkül 
került elutasításra és mind az akvakultúra intézkedésre vonatkozott.  
 
Németh István, a MAHAL képviselője rákérdezett a leggyakoribb elutasítási okokra.  
 
Az MVH képviselője elmondta, hogy érdemi vizsgálat nélkül azok a kérelmek kerülnek 
elutasításra, amelyekből alapvető és jogszabály alapján nem hiánypótoltatható dokumentumok 
hiányoznak: pl. jogerős engedélyek, hatósági nyilatkozatok, tervezői költségvetés, 
tervdokumentáció stb. A jogszabály tartalmazza a pontos fogalom meghatározást, és az MVH 
csak ez alapján tudja elfogadni a benyújtott támogatási kérelmeket.  
 
Németh István továbbá az ellenőrzések tapasztalatairól kérdezte az MVH képviselőjét. 
Az ellenőrzés tapasztalataival kapcsolatban Vanyúrné Szanyi Judit elmondta, hogy elsősorban 
a számlák áttekintése, és az eredeti számlák vizsgálata folyik. Az ellenőrök azt vizsgálják, 
hogy a beruházás valóban a támogatási kérelem alapján valósult-e meg, azaz pl. a műszaki 
tartalom változott-e. A műszaki tartalom nem változhat. Bizonyos elemek módosítására 
megkötéssel van lehetőség, azonban az ügyfélnek erről az MVH-t időben értesítenie kell. 
Változhat pl. a munkanemek közötti átcsoportosítás, vagy a gépeknél a max. 20%-os 
kapacitás eltérés, de minderről az MVH-t időben tájékoztatni kell.  
 
Borbély Gyula, a MASZ képviselője megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy a 
kérelmezők részére a támogatási határozat hamarabb kiküldésre kerüljön.  



Az MVH képviselője válaszában elmondta, hogy a feldolgozás folyamatos, azonban a teljes 
halmazt fel kell dolgozni, mert csak így állítható fel rangsor.  
 
Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács képviselője megkérdezte, hogy a 
következő, áprilisi benyújtási időszakban mekkora forrás áll majd nagyságrendileg 
rendelkezésre a beruházásokra/fejlesztésekre?  
 
Bardócz Tamás főosztályvezető-helyettes elmondta, hogy 2013-ban maximum 1,5 Mrd Ft 
kötelezettségvállalására kerülhet sor. Amennyiben lesznek még visszacsorgó források, abban 
az esetben 2014-ben még lehetséges, hogy lesznek projektek, ezen projektek tekintetében 
rövidebb megvalósítási idővel kell számolni.  
 
Gábor János hozzátette, hogy fontos meghatározni egy végső dátumot, ameddig lehetőség 
van kifizetési kérelmek benyújtására, ugyanis azt is figyelembe kell venni, hogy a forrásokat 
ezt követően az Európai Bizottságtól le kell hívni, valamint a programot le kell zárni.  
 
További kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban nem merült fel. Gábor János elmondta, hogy 
a következő MB ülésre várhatóan 2013 nyarán kerül sor. Az MB elnöke megköszönte a 
Bizottság és a tolmácsok aktív munkáját és az ülést bezárta.  
 
 
Budapest, 2012. december 7.    


