EMLÉKEZTETŐ
A Halászati Operatív Program 17. Záró Monitoring Bizottsági üléséről
Időpont: 2016. december 13. (kedd)
Helyszín: Budapest, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Napirendi pontok:
1.

13:30-14:00

Érkezés, regisztráció

2.

14:00-14:05

A HOP Irányító Hatóság (IH) vezetőjének nyitóbeszéde

3.

14:05-14:10

Az ülés napirendjének jóváhagyása

4.

14:10-14:15

Az Európai Bizottság képviselőjének tájékoztatója

5.

14:15-14:30

HOP Irányító Hatóság beszámolója a HOP
eredményeiről

6.

14:30-14:35

HOP Irányító Hatóság rövid beszámolója a HOP 3.
tengely marketing intézkedéseinek eredményeiről

7.

14:35-15:25

A Kedvezményezettek (6 fő) rövid beszámolója a HOP
3. tengely Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek
kialakítása és az azokhoz kapcsolódó oktatási
infrastruktúra fejlesztése című intézkedés keretében
megvalósított projektekről

8.

15:25-15:50

A Kedvezményezettek (3 fő) rövid beszámolója a
programozási időszak alatt a HOP 2. tengelyen
megvalósított projektekről

9.

15:50-16:00

A HOP Záró Végrehajtási Jelentés jóváhagyása

10.

16:00-16:05

Ülés zárása

11.

16:05-17:00

Állófogadás

Gábor János Elnök Úr köszöntötte a Monitoring Bizottság (a továbbiakban: MB) Tagjait, a
meghívott vendégeket, az Európai Bizottság képviselőjét Monika Adamova Asszonyt,
valamint Dr. Mezei Dávid Helyettes Államtitkár Urat, a Halászati Operatív Program (A
továbbiakban: HOP) Irányító Hatóságának (a továbbiakban: IH) vezetőjét. Továbbá
tájékoztatta az MB Tagokat, hogy egyetértés esetén az ülésről hangfelvétel, valamint
videófelvétel is készül.
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A hang- és videófelvétel készítéséhez mindenki beleegyezését adta.
Gábor János Elnök Úr nyitó beszédében az alábbi idézettel készült:
„Úgy döntöttem, hogy főként a halastavakkal kapcsolatos teendőkről írok, mivel úgy láttam,
hogy azok szorulnak rá leginkább a gondoskodásra. Habár a régi szerzők nem kerülték el
figyelmükkel a halastavakat sem, a legrégebbi időkben alig tettek róluk említést: az
édesvizűek azért nem voltak ínyükre, mivel nem hoztak hasznot, a sósvizűeket pedig
drágaságuk tette keserűvé, mint ahogy Varro szellemesen feljegyezte. Ezzel szemben a mi
birtokainkon semmi sincs, ami a halastavak jövedelmezőségéhez lenne fogható, és ami
olyan hasznot hozna, mint azok; mindenki, aki egyebek mellett halastavakon is gazdálkodik,
könnyen megítélheti szavaim igazságát. Ezért nemcsak hogy nem helytelennek, hanem
igencsak helyénvalónak kell tekintenünk azt, ha végre napvilágra hozom eddigi rejtekéből a
gazdálkodás e legjövedelmezőbb ágazatát, amelyet eddig senki sem ítélt leírásra méltónak,
és elsőként a te ítéletedre bízom e művet, kedves Antalom, mivel te voltál az első, aki a
halastavak bemutatására biztattál.
Hozhatunk-e jobb és meggyőzőbb példát a haltenyésztés nemes voltára annál, hogy, mint
tudjuk, e tevékenység nemcsak halastavak tulajdonosait tette híressé nagy vagyonuk és
bevételeik okán, de volt, hogy építőiket és gondozóikat is szabadságra és nemességre
juttatta a szolgaságból és alacsony sorból?
Bizony, a kisebb vagyonú nemesurak is önként fognak bele a halastavak létesítésébe, úgy,
hogy azt pompás dolognak tartják, és örülnek hallgatóik dicséretének, valahányszor arról
beszélnek, hogy milyen kitűnően végezték dolgaikat a halastavak körül. De a
gazdagabbaknak és előkelőbbeknek is örömet szerez a haltenyésztéssel való foglalkozás.
Nem is olyan régen Sziléziában, miközben véletlenül éppen egy halastó gátján gyalogoltam,
találkoztam egy ottani nemesemberrel, aki lábára a halászok módjára csizmát húzott, és
efféle szavakkal mentegette magát e halászviseletért, valamint amiatt, hogy halászattal tölti
idejét: „Ha egy nemesembernek nem rangján aluli időtöltés a nyúlvadászat, akkor nem
tudom, miért kellene a pontyok és csukák halászatát szégyenletes és bánandó dolognak
tartanunk.” Mit szóljunk akkor, ha még Mátyás magyar király se szégyellte gyakran
halastavak mellett múlatni az idejét? És ahogy tetteivel nagyobb dicsőséget szerzett
magának szinte minden királynál, aki előtte Magyarországon uralkodott, úgy halastavai
nagyszerűségével is felülmúlta a legjelesebb csehországi haltenyésztőket is.”
(Janus Dubravius: Halastavakról és a bennük nevelt halak természetéről szóló, tudós, és a
vagyon gyarapítását segítő öt könyve, Joachimus Camerarius nünbergi orvos
megjegyzéseivel, 1596)
Gábor János Elnök Úr elmondta, hogy a felolvasott idézet 1596-ban íródott, és tekinthetjük
a középkori halgazdasági ABC-nek. Tájékoztatta az MB Tagokat, hogy az ülésen vesz részt
az a Kolléga is, aki ezt a művet latin nyelvről magyarra lefordította, majd felkérte Lengyel
Péter Urat, a Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: FM) Akvakultúra-fejlesztési
Osztály Osztályvezetőjét hogy néhány szóban ismertesse a könyvet.
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Lengyel Péter Úr megköszönte a lehetőséget a könyv bemutatására. Elmondta a
jelenlévőknek, hogy ez a részlet az első magyar haltenyésztési kézikönyvből származik, amit
Dubravius olmützi püspök írt 1535-1540 között. Az első kiadás 1547-ben jelent meg. A
könyvnek sok magyar vonatkozása van, mint például Mátyás király, de maga a könyv
keletkezése is magyar vonatkozású, hiszen Fugger Antal, az Augsburgi Fugger bankár
család képviselője vett Vöröskőn egy várat, az akkori Magyarország területén, és Dubravius
ennek az uradalomnak a felvirágoztatására adott jó tanácsokat neki, amiben az egyik
legfontosabb elem a haltenyésztés volt. A könyv jelentőségét mutatja az is, hogy számos
kiadásban és több nyelven is megjelent már. Mivel minden haltenyésztés története iránt
érdeklődő polcán helye lehet ennek a könyvnek, így az FM lefordítatta, és várhatóan a
napokban fog kijönni a nyomdából. Elmondta továbbá, hogy az IH közreműködésével
szeretnének a könyvből 1-1 példányt ajándékképp megküldeni az MB minden Tagjának, az
eddigi komoly munkájukért.
Gábor János Elnök Úr megköszönte a beszámolót és hozzáfűzte, bízik benne, hogy az MB
Tagjai hasznára fog válni a könyv. Ezt követően megállapította, hogy az MB 17. ülése
szavazatképes, amely a Záró Végrehajtási Jelentés elfogadása szempontjából jelentős. Ezt
követően átadta a szót dr. Mezei Dávid Helyettes Államtitkár, IH vezető Úrnak.
Dr. Mezei Dávid Helyettes Államtitkár Úr: megköszönte a szót, és köszöntötte az MB
Tagokat. Elmondta, hogy eddig a Vidékfejlesztési Program Stratégiai Ügyeiért volt felelős,
azonban részben a szervezeti változások miatt, részben Lázár János Miniszter Úr döntése
következtében új feladatokat kapott november elsejétől. Ez egyrészt a Vidékfejlesztési
Programot illeti, amely esetében az Irányító Hatóság vezetőjévé nevezték ki, így nemcsak a
tervezésért, hanem a végrehajtásáért is felelőssé vált. Továbbá új feladatként a halászati
programoknak az Irányító Hatóság vezetői tisztségét is ráruházták. Ez HOP esetében a záró
ülést érinti, azonban a folytonosság jegyében bízik abban, hogy minél több Taggal fog
találkozni majd a MAHOP MB ülésein is.
Gábor János Elnök Úr megköszönte a bíztató szavakat, és hozzáfűzte, hogy
természetesen az MB Tagok továbbra is együtt fognak működni. Hozzátette, hogy az
Európai Unióban 7 éves ciklusokban gondolkodnak, azonban Magyarország a halászati
politikáját hosszú távú stratégia mentén valósítja meg. Az MB Tagok már jól ismerik, hogy a
7 éves ciklusok folyamatosan átnyúlnak egymásba, ezáltal biztosítva a folyamatosságot. Ezt
követően átadta a szót az Európai Bizottság Képviselőjének Monika Adamova Asszonynak.
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Monika Adamova Asszony Európai Bizottsági Képviselő üdvözölte az MB Tagjait, és DG
MARE nevében köszönetet mondott az elvégzett munkáért, és a szép eredményekért.
Elmondta, hogy a magyarországi akvakultúra ágazat pozitív eredményeket könyvelhet el az
operatív program végrehajtása kapcsán. Fontos azonban, hogy levonjuk a múltból szerzett
tapasztalatokból a tanulságokat is, és ezekre a tapasztalatokra, tanulságokra kell majd
építeni a jövőben is, továbbá mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az új
programozási időszakban a lehető legjobb eredményeket sikerüljön elérni. Az új
programozási időszak sokkal inkább eredményorientált lesz, mint az ezt megelőzőek.
Továbbá elmondta, hogy az MB ülések jól szervezettek voltak, és arra bíztatta az MB
Tagokat, hogy a jövőben is majd ezt a jó gyakorlatot folytassák. Felhívta az MB Tagok
figyelmét arra is, hogy az MB ülések stratégiai fontosságúak. Tulajdonképpen az MB tagok
számára ez egy lehetőség az információ cserére az operatív program megvalósítása
kapcsán, illetve lehetőség arra, hogy segítsék az IH munkáját. Örömmel vette tudomásul,
hogy az ülésen megjelentek kedvezményezettek is, akik beszámolnak a jó gyakorlatokról,
így tulajdonképp példával is szolgálnak. Mindig nagyon jó megvalósult projektekről hallani,
de jó, ha ezeket az eredményeket a valódi életben is meg lehet tekinteni, a valódi
környezetben, ezért bíztatta az MB Tagokat, hogy a későbbiekben az üléseket kössék össze
helyszíni látogatásokkal is, ahol a projekteket a helyszínen is meg tudják vizsgálni. Ez egy
nagyon jó gyakorlatnak bizonyult a közelmúltban is, ami minden érintettnek a javára szolgált,
és biztos abban, hogy sok pozitívum van még, amit meg tud mutatni a tagállam.
Gábor János Elnök Úr megköszönte az Európai Bizottság Képviselőjének a bíztató
szavakat, a beszámolót és a tanácsokat. Emellett megköszönte minden eddigi,
Magyarországgal foglalkozó és az operatív program lebonyolítása során a programot segítő,
támogató brüsszeli szakértőnek a segítségét és tanácsait. Az ő segítségükkel érhette el ezt
az eredményt Magyarország. Úgy tűnik, hogy a tagállam maradéktalanul fel tudta használni
a rendelkezésre álló forrást. Ezt követően megkérdezte az MB Tagjait, van-e valakinek a
napirenden kívül felvetése, megjegyzése. Miután senkinek nem volt észrevétele,
megállapította, hogy az MB elfogadta a napirendet. Ezt követően felkérte az IH munkatársait
Szatmáriné Szűcs Klárát és Németh Rékát, hogy rövid prezentáció keretében mutassák be a
HOP elért eredményeit. (Az előadás anyagait a csatolt mellékletek tartalmazzák.)
Az előadásokat követően Gábor János Elnök Úr megadta a szót Monika Adamova
Asszonynak.
Monika Adamova Asszony Európai Bizottsági Képviselő gratulált a jól átlátható, jól
megszerkesztett és jól kivitelezett kommunikációs kampányhoz. Reményét fejezte ki, hogy a
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jövőben, a következő programozási időszakban is épít az IH erre a sikerre. Bizakodik abban,
hogy az új kommunikációs terv a marketing széles tárát fogja alkalmazni, hogy elérje a
nyilvánosságot, illetve olyan csatornákat használnak majd, amivel továbbra is sok embert
tudnak elérni. Továbbá arra bíztatta az MB Tagjait, hogy aktív módon járuljanak hozzá
ezekhez az elképzelésekhez, ötletekhez, és így támogassák a hatékony, illetve hatásos
kommunikációt az operatív program előnyeiről. Természetesen azoknak az országoknak,
amelyek nem rendelkeznek tengerparttal általában nagyon alacsony a halfogyasztása. A
halfogyasztási ráta Magyarországon messze elmarad az uniós átlagtól, ami 22 kg fejenként,
így még nagyon sok a teendő, de arra is felhívta a figyelmet, hogy közeleg a Karácsony, ami
egy nagy lehetőség a halfogyasztás népszerűsítésére. Ilyenkor általában megnövekszik a
halfogyasztás.
Gábor János Elnök Úr megköszönte a hozzászólást és a javaslatot, valami tájékoztatta az
Európai Bizottság Képviselőjét, hogy természetesen mindent elkövet a tagállam annak
érdekében, hogy, mint tenger nélküli ország, növeljék a halfogyasztást. Ezt követően
tájékoztatta az MB Tagokat, hogy a következő napirendi pont a Kedvezményezettek rövid
beszámolója a HOP 3. tengely Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakítása és az
azokhoz kapcsolódó

oktatási infrastruktúra fejlesztése

című intézkedés keretében

megvalósított projektekről.
MB ülésen elhangzott előadások:


Dr.

Bercsényi

Miklós

(Pannon

Egyetem

képviseletében):

Új

lehetőségek

Keszthelyen, megújult a hallabor


Dr. Urbányi Béla (Szenti István Egyetem képviseletében): Közép-Magyarországi
Akvakultúra

Kutatási

Központ

kialakítása

és

infrastrukturális

fejlesztése

(CENTRALFISH)


Dr.

Kucska

Balázs

(Kaposvári

Egyetem

képviseletében):

Aquakultúra

és

Halgazdálkodási Tanszék Halászati kutatólaboratóriumának korszerűsítése 2015-16


Dr.

Gál

Dénes

(Nemzeti

Agrárkutatási

és

Innovációs

Központ,

Halászati

Kutatóintézet képviseletében): Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakítása


Dr. Szűcs István (Debreceni Egyetem képviseletében): Innovatív akvakultúra
modellrendszer

és

oktatási/szaktanácsadási

bázis

fejlesztése

-

Halbiológiai

Oktatólabor technológiai és energetikai fejlesztése, külső akvakultúra-hidropónia
egység létesítése


Borbély Gyula (Jászkiséri Halas Kft. képviseletében): Úszó recirkulációs rendszer

5

Gábor János Elnök Úr tájékoztatta az MB Tagjait, hogy a következő napirendi pont a
Kedvezményezettek rövid beszámolója a HOP 2. tengely beruházási intézkedése keretében
megvalósított projektekről.


Hoitsy

Márton

(Lillafüredi

Pisztrángtelep

képviseletében):

A

Lillafüredi

Pisztrángtelepen, a HOP 2. tengelyen meghirdetett beruházási támogatás keretében
megvalósított projektek


Szilágyi Gábor (Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet képviseletében): A Győri
Előre HTsz fejlődése a HOP beruházások segítségével



Lévai Ferenc (Aranyponty Zrt. képviseletében): HOP II. tengely segítségével
megvalósult projektek az Aranyponty Zrt.-nél 2009-2015

Gábor János Elnök Úr megköszönte az előadásokat és megadta a szót az Európai
Bizottság Képviselőjének, Monika Adamova Asszonynak.

Monika Adamova Asszony Európai Bizottsági Képviselő hozzászólásában megköszönte
az előadásokat és hozzátette, hogy jó lenne ilyen jellegű prezentációkat hallani a következő
programozási időszakban is, nemcsak a program végén. A következő napirendi pont a Záró
Végrehajtási Jelentés elfogadása, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy az Európai
Bizottság már megküldte az első megjegyzéseit a Jelentéssel kapcsolatban, amely
megküldésének feltétele, hogy azt az MB Tagjai megszavazzák. Még egyszer gratulált
mindenkinek az elért, rendkívül jó eredményekhez, hiszen a 98%-os abszorpciós eredmény
kivételesen jónak számít. Mindezt annak ellenére sikerült elérni, hogy voltak nehézségek,
hiszen az IH összetételében is történtek változások. Reméli a követező programozási
időszakban is hasonlóan jó eredményeket sikerül majd elérni. Ezt követően elköszönt az MB
Tagjaitól és kellemes ünnepeket kívánt.
Gábor János Elnök Úr megköszönte az Európai Bizottság Képviselőjének szavait és jó utat,
valamint kellemes ünnepeket kívánt Monika Adamova Asszonynak. Az elhangzott
előadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a beruházási támogatások ékes példái voltak a
projektciklusnak. Hozzátette, hogy azok az igazán jó beruházások, ahol projektciklusokban
gondolkodnak, tehát lépcsőről lépcsőre építették fel a cégüket, és ehhez használták fel a
támogatásokat. Mindenkinek gratulált, és elismerését fejezte ki.

Ezt

követően

a

következő

napirendi

pontra

tért,

a

Záró

végrehajtási

Jelentés

megszavazására. Minden MB Tag számára meg lett küldve a dokumentum, amellyel
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kapcsolatban észrevételt tehettek. Monika Adamova említette, hogy az Európai Bizottság
már megküldte az észrevételeket. Ezeket az észrevételeket az IH beépítette a
dokumentumba. Nagyon komplex, nagyon komoly és terjedelmes munka, tartalmazza az
egész programozási időszak folyamát. Megkérdezte az MB Tagokat, hogy van-e
észrevételük, megjegyzésük a Záró Végrehajtási Jelentéssel kapcsolatban. Tájékoztatta az
MB Tagokat, hogy minimálisan változhatnak még a dokumentumban szereplő pénzügyi
táblák, és ha esetleg még az Európai Bizottságtól is jönnének észrevételek, azok is
beépítésre kerülnek. A végleges dokumentumot márciusban kell benyújtani az Európai
Bizottság számára.
Az MB Tagok nem tettek észrevételt az ülésen a Záró Végrehajtási Jelentéssel
kapcsolatban, így azt Gábor János Elnök Úr szavazásra bocsátotta. Miután elfogadták a
Záró Végrehajtási Jelentést, az utolsó napirendi pontot is lezárta.
Megköszönte a tolmácsok munkáját, illetve az MB minden Tagjának a 17 bizottsági ülésen
történő munkáját, és az írásos ülések során végzett tevékenységüket is. Hozzátette, az
ülések során mindig konszenzusra törekedtek, komoly ellentétek nem is merültek fel, illetve
ha voltak is ellentmondások, azokat sikerült mindig feloldani.
Az ülés zárásaként elmondta, nagy szerencse, hogy ez a kis ágazat önálló politika része, és
nem kell megküzdenünk a teljes mezőgazdasági ágazattal.
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