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1. A HOP Irányító Hatóság vezetőjének nyitóbeszéde 

 

A Halászati Operatív Program 13. monitoring bizottsági ülésén Gábor János köszöntette az 

MB tagokat, és külön köszöntötte az Európai Bizottság képviselőjét, Raimonds Vesers urat.  

 

Megállapításra került, hogy az MB határozatképes.  

 

Gábor János technikai jellegű bejelentést tett, melynek értelmében az ülésről az emlékeztető 

elkészítésének megkönnyítéséhez hangfelvétel készül, és egyúttal felkérte a felszólalókat, 

hogy a hozzászólásoknál ismertessék nevüket, illetve a szervezet nevét, amelyet képviselnek.  

 

Ezt követően átadta a szót dr. Viski József úrnak, aki 2014 nyara óta a HOP IH új vezetője.  

 

Dr. Viski József is köszöntötte az MB tagokat, valamint az EU Bizottság képviselőjét. Nyitó 

beszédében először is ismertette az idén nyáron bekövetkezett szervezeti változásokat.  

Elmondta, hogy mint a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési programokért felelős 

helyettes államtitkára az EMVA IH feladatok mellett 2014 júniusa óta a HOP IH feladatainak 

megvalósításáért is ő felel. Hozzátette, hogy a közelmúltban végbement kormányzati 

szerkezetátalakítás célja az volt, hogy a hatékonyabb forráselosztás érdekében a 

Miniszterelnökség keretén belül kerüljenek koordinálásra a valamennyi OP-t érintő uniós 



feladatok. Az IH feladatok tehát átkerültek a Miniszterelnökséghez, azonban a szakmai 

hátteret az FM biztosítja. IH vezető úr hozzátette, hogy az államtitkárság 2015. január 5-től 

Kecskeméten folytatja tevékenységét Kiss Miklós Zsolt államtitkár úr vezetésével. Az OP-val 

kapcsolatos tervezési feladatok pedig Dr. Mezei Dávid helyettes államtitkár úr felügyelete 

alatt és irányítása mellett valósulnak meg, aki a vidékfejlesztési program kidolgozása mellett a 

MAHOP tervezéséért is felel a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. A szakmai feladatok 

továbbra is az FM-ben maradnak. A Miniszterelnökség célja, hogy a jövőben még jobb 

együttműködés alakuljon ki a szakmai szervezetekkel a MAHOP forrásainak még 

hatékonyabb felhasználása érdekében.  

 

2. Az ülés napirendjének jóváhagyása  

 

Gábor János elmondta, hogy a napirendhez két észrevétel érkezett. Az egyik egy javaslat volt 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről, mégpedig az, hogy az Egyebek napirendi pont 

alatt kerüljön bemutatásra egy rövid, a teljes projektciklust lefedő halászattal kapcsolatos 

előadás.  

Gábor János továbbá elmondta, hogy a HOP MB ügyrendjének módosításával kapcsolatos 

napirendi pont jelen ülés keretében nem kerül megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy a témában 

további egyeztetések szükségesek, így az MB tagok később, írásbeli eljárás keretében 

szavazhatnak az ügyrend módosításával kapcsolatos előterjesztésről.  

 

A módosított napirendet az MB egyhangúlag elfogadta.   

 

3. Az Európai Bizottság képviselőjének tájékoztatója  

 

Raimonds Vesers úr is köszöntötte a tagokat, és megköszönte az ülésre történő meghívást, 

valamint elismerően szólt az ülés előkészítéséről, a precíz szervezésről.  

 

A HOP módosításával kapcsolatban elmondta, hogy 2014. november 26-án az EU Bizottság 

elfogadta a módosított programot, így az IH a módosítások figyelembevételével folytathatja a 

program végrehajtását. Ami a 2014-2020-as időszak új operatív programjainak előkészítését 

illeti, a tagállamok közel fele már benyújtotta programját, melyből egy tagállam OP-ját 

várhatóan még az idén elfogadja a Bizottság, 3-4 ország esetében pedig erre nagy 

valószínűséggel jövő tavasszal kerül sor. A többi tagállam esetében nem lehet tudni, hogy 

mikor kerül sor operatív programjuk elfogadására.  Felhívta a figyelmet arra, hogy a KSK 

rendelet értelmében az OP benyújtását követően az EU Bizottságnak 6 hónap áll 

rendelkezésére a benyújtott program elfogadására, azonban a tagállamoknak minden esetben 

figyelembe kell venniük a benyújtást követő tárgyalási folyamatokat is, melynek során az EU 

Bizottság megteszi észrevételeit az adott OP-ra vonatkozóan. Az OP az EU Bizottság és az 

adott tagállam közötti végső egyetértés, megállapodás létrejöttét követően kerül véglegesen 

elfogadásra.  

 

4. A HOP Irányító Hatóság beszámolója 

 

Dr. Selyem Tóth Sándor, az Irányító Hatósági Főosztály vezetője röviden ismertette a HOP 

IH osztály 2014. évi tevékenységét.  

 

Az OP módosításával kapcsolatban elmondta, hogy harmadik alkalommal került sor a HOP 

módosítására, melynek fő célja volt, hogy pénzügyi átcsoportosítás révén lehetővé tegye a 2. 

prioritási tengelyen a nem konvergencia régióban felszabaduló forrás átcsoportosítását a 3. 



prioritási tengelyre. Az átcsoportosítással összesen 24 220 euró kerül átcsoportosításra a 3. 

prioritási tengelyre, így lehetővé válik, hogy a 2. prioritási tengelyen rendelkezésre álló forrás 

teljes körűen felhasználásra kerüljön, míg a 3. prioritási tengelyen lehetőség nyílik további 

források biztosítására a Kutató-infrastruktúra beruházás pályázattípusban megvalósuló 

projektek finanszírozására.  Főosztályvezető úr elmondta, hogy az utóbbi kiírás megtörtént, a 

pályázatok benyújtásra kerültek a 2014. november 15-i határidőre, feldolgozásuk folyamatban 

van. 

 

A HOP pénzügyi előrehaladása a 2014. október 31-i állapotot tükrözi, nem tartalmazza az 

előleget, és az adatok a konvergencia, illetve nem konvergencia célterületre vonatkoznak, 

mindhárom prioritási tengelyt együttvéve. Hangsúlyozta, hogy a pénzügyi mutatók jól 

tükrözik a folyamatos növekedést, és az IH célja a rendelkezésre álló források teljes körű 

felhasználása.  

 

A 2. prioritási tengely pénzügyi mutatóival kapcsolatban elmondta, hogy a teljes EHA keret 

több mint 98 %-a lekötésre került. 2014 októberében megnyílt a 7. támogatási kör, melynek 

keretében összesen 62 pályázat érkezett be, mintegy 1,6 Mrd Ft támogatási igénnyel. A 

szabad keret megközelítőleg 1,2 Mrd forint, melynek lekötésére már rendelkezésre állnak 

tervek, így a kifizetések is felgyorsulhatnak.  

 

A HOP 3. prioritási tengelyével kapcsolatban főosztályvezető úr elmondta, hogy a keret 

nagy része (2,5 millió euró) már lekötésre került, és eddig mintegy 67 millió forintnyi 

kötelezettségvállalás történt. A rendelkezésre álló szabad keret a konvergencia régión 900 

millió Ft, a nem-konvergencia régión 96  millió Ft.    

 

Főosztályvezető úr röviden szólt a folyamatban lévő, még kötelezettségvállalás előtt álló 

projektekről, melyek egyrészt kutató infrastruktúra beruházási pályázatok (kb. 773 millió Ft), 

másrészt reklámfilm készítési  (kb. 25 millió Ft) és médiavásárlási  (kb. 200 millió Ft) 

projektek, összesen 998 millió forint értékben. Hozzátette, hogy a folyamatban lévő projektek 

lezárásával a teljes forrás lekötése biztosítható.  

 

A HOP 5. prioritási tengelye a TS intézkedés, melynek keretében eddig 721 millió Ft értékű 

kötelezettségvállalás történt. A rendelkezésre álló szabad keret megközelítőleg 90  millió Ft.  

A TS intézkedésre vonatkozóan is számos, folyamatban lévő, még kötelezettségvállalás előtt 

álló projektek van, melyek közül kiemelkedik a HOP IH kapacitás bővítése projekt, a program 

végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek projekt, valamint a HOP 2015. évi MB 

szervezése kapcsán felmerülő költségek finanszírozása. Főosztályvezető úr hozzátette, hogy a 

folyamatban lévő projektek lezárásával a teljes forrás lekötése biztosítható.  

 

Az intézményi változások kapcsán elmondta, hogy a Halászati Operatív Program a 

152/2014. Korm. rendelet értelmében a Miniszterelnökséghez került, és az Agrár-

vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság felügyelete alatt működik 

tovább. A HOP/MAHOP IH vezetője dr. Viski József helyettes államtitkár, az Irányító 

Hatósági Főosztály vezetője pedig dr. Selyem Tóth Sándor. Ahogy azt Viski úr is elmondta, 

az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság január 5-től Kecskeméten kezdi meg 

működését. A 2014. évi XX. tv. értelmében a Vidékfejlesztési Minisztériumot a 

Földművelésügyi Minisztérium váltotta fel, ahol a nyár folyamán megalakultak az új, a 

halgazdálkodási ágazathoz/operatív programokhoz kapcsolódó szervezeti egységek: a 

HOP/MAHOP Igazoló Hatósági Osztály, a HOP/MAHOP Ellenőrző Hatósági Osztály, 

valamint a Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály.  



A HOP zárási feladataival kapcsolatban főosztályvezető úr elmondta, hogy 2015-ben zárási 

munkacsoport alakul, melynek célja a zárásra történő minél hatékonyabb felkészülés.  A 

záráshoz kapcsolódó legfontosabb határidők a következőek:  

 

• 2015. június 30-ig be kell nyújtani az EU Bizottság részére a 2014. évi előrehaladási 

jelentést;  

• 2015. december 31-ig van lehetőség az utolsó OP módosítás jóváhagyására; 

• 2016. június 30-ig az IH-nak be kell nyújtania a 2015.évi előrehaladási jelentést az EU 

Bizottság részére; 

• 2016. június 30-ig van lehetőség az utolsó időközi lehívásra (Bizottsághoz történő 

benyújtás időpontja) 

• 2017. március 31-ig kell a tagállamnak a záródokumentumokat benyújtania (záró 

előrehaladási jelentés, záró egyenleg feladása, záró nyilatkozat és záró ellenőrzési 

jelentés)  

 

A 2014-2020-as időszak programjára – MAHOP – vonatkozóan főosztályvezető úr 

elmondta, hogy Magyarország 2014. június 16-án kapta meg az EU Bizottságtól a tagállami 

forrásallokációról szóló értesítést, mely szerint a jelenlegi támogatási kerethez képest 12%-al 

magasabb forrás, azaz mintegy 39.096.293 EUR jut a halgazdálkodási ágazatra.  A 

többletforrás felhasználása azonban kötött, így ezt az összeget adatgyűjtésre és 

halgazdálkodási ellenőrzésre kell majd felhasználni, a vonatkozó rendeletben megadottaknak 

megfelelően.  Hozzátette, hogy a MAHOP végleges elfogadása az uniós pénzügyi rendelet 

módosítását követően, 2015 júniusára várható. A MAHOP közreműködő szervezete, egyben 

az  új Vidékfejlesztési Program kifizető ügynöksége a továbbiakban is a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal lesz. 

Főosztályvezető úr hangsúlyozta, hogy a MAHOP intézményrendszere eltér a jelenlegi 

programétól, így várhatóan az új Igazoló Hatóság a Magyar Államkincstár, az új Ellenőrző 

Hatóság pedig az EUTAF lesz. 

 

Az előadással kapcsolatban az alábbi észrevételek, kérdések hangzottak el:  

 

Raimonds Vesers, EU Bizottság képviselője először is gratulált a HOP pénzügyi 

végrehajtása terén elért előrehaladáshoz, és örömét fejezte ki, hogy az IH számos projektet 

indít a 3. prioritási tengely végrehajtásának felgyorsítása érdekében. Ugyanakkor 

hangsúlyozta, hogy a cél nem az abszorpció növelése, hanem valódi, konkrét eredmények 

elérése. Fontos lenne a jövőben különböző elemzéseket, tanulmányokat látni arról, hogy pl. 

az akvakultúra terén befektetett forrásoknak köszönhetően milyen eredményt sikerült elérni a 

feldolgozó szektorban.  Felkérte az IH-t, hogy a következő MB ülésen erről külön 

tájékoztassa a tagokat. 

A pénzügyi végrehajtást talán megkönnyíti a jövőben, hogy a 2014-2020-as időszakban nem 

lesz megkülönböztetve a konvergencia és a nem-konvergencia régió, így az abszorpciós 

folyamat is könnyebben fog alakulni.  

 

Az intézményi változások kapcsán elmondta, hogy az IH rengeteg kihívás előtt áll, azonban 

ha ezen kihívások legyőzése sikeres lesz, úgy a MAHOP sikeres végrehajtása is biztosítható.  

 

 

 

 

 



5. A Közreműködő Szervezet beszámolója  

 

Juhász Zsolt, az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának munkatársa röviden 

szólt a 2. prioritási tengely beruházási jogcímein, a kifizetések előrehaladása tekintetében elért 

eredményekről. Elmondta, hogy a 2. tengely beruházási jogcímein eddig összesen 424 db 

kifizetési kérelmet kezelt az MVH. A jóváhagyott és kifizetett összeg elérte a 8 328 millió 

Ft-ot, ami azt jelenti, hogy az MVH az eddigi kötelezettségvállalási összeg 76,4%-át fizette 

ki.  

A lezárult, befejezett beruházások száma elérte a 168 db-ot, mintegy 13,3 Mrd Ft 

megvalósítási értékben, melyből a támogatás összege 7,7 Mrd Ft. A folyamatban lévő 

beruházások száma 90 db, mely 2,8 Mrd Ft támogatási összeget jelent. A lemondásokból, 

lezárt beruházások maradványösszegéből származó eddigi összes keret-felszabadulás mintegy 

972 millió Ft, mely a lekötött forrás 8%-át jelenti. 

 

A 2014. évben benyújtott támogatási kérelmek kapcsán Juhász Zsolt elmondta, hogy 2014. 

október 1-31. között a HOP beruházási jogcímekre összesen 62 db támogatási kérelem került 

benyújtásra, melyek támogatási igénye elérte a 1,6 Mrd Ft-ot. Ebből az összegből 

akvakultúra jogcímre 55 db kérelem érkezett be 1,5 Mrd Ft támogatási igénnyel, a 

halfeldolgozás jogcímre 5 db kérelem érkezett be 83,7 millió Ft támogatási igénnyel, és a 

természetesvízi halászat jogcímre 2 db kérelem került benyújtásra, mintegy 7 millió Ft 

támogatási igénnyel.  

A kérelmek feldolgozása november 1-én megkezdődött és jelenleg is folyik. A hiánypótlási 

felszólítások kipostázása és a beérkező hiánypótlások feldolgozása folyamatban van.  

 

A 3. tengely végrehatása kapcsán az MVH munkatársa elmondta, hogy a 2014 októberében 

meghirdetett kollektív intézkedésekre 9 db pályázat érkezett be 773 millió Ft támogatási 

igénnyel, melyből a nem konvergencia régióban 2 db pályázat szerepel, mintegy 129 millió Ft 

támogatási igénnyel. A többi, 7 db kérelem 644 millió Ft támogatási igénnyel a konvergencia 

régióban jelentkezik. A pályázatok iktatása, rögzítése megtörtént, jelenleg a hiánypótlási 

javaslatok összeállítása folyik. 

 

Az előadással kapcsolatban az alábbi észrevételek, kérdések hangzottak el:  

 

Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács képviseletében megkérdezte, hogy a 3. 

tengely esetében elsősorban az innovatív fejlesztések és a K+F pályázatoknál mikor várható a 

szerződéskötés?  

Juhász Zsolt válaszában elmondta, hogy idén már nem kerülhet sor szerződéskötésekre a 

folyamatban lévő hiánypótlások miatt, azonban a Hivatal igyekszik minél hamarabb 

feldolgozni a hiánypótlás keretében benyújtott információkat.  

 

Dr. Selyem Tóth Sándor főosztályvezető úr hozzátette, hogy a hiánypótlási felhívásokat az IH 

bocsátja ki, a pályázatokat 2015. január 15-ig kell elbírálni, a Bíráló Bizottság felállítása 

folyamatban van. Főosztályvezető úr bízik abban, hogy a döntéseket még 2015. január első 

felében meg tudják hozni.  

 

6. 2014-2020-as programozási időszak adatgyűjtési feladatainak előkészítése 

 

Bojtárné Lukácsik Mónika, az AKI képviseletében ismertette a Halászati Operatív Program 

kiértékeléséhez és az új Magyar Halgazdálkodási Operatív Program elindításához 

szükséges statisztikai adatgyűjtések és elemzések elkészítésének 



eredményeit. Bevezetőjében hangsúlyozta az adatgyűjtés fontosságát, hiszen a vonatkozó 

rendeletek alapján Magyarországot kötelező adatszolgáltatás terheli az EU Bizottság felé. 

Fontos azonban, hogy a kötelező adatokon kívül egyéb, a programhoz kapcsolódó olyan 

adatok gyűjtése is megvalósuljon, melyek mentén hatékonyan nyomon követhető az OP 

végrehajtása. Tekintettel arra, hogy sokféle adatot kell összegyűjteni, fontos, hogy egységes 

adatszolgáltatási rendszer kerüljön kialakításra, melyre egyúttal az EU is törekszik.  

 

Bojtárné Lukácsik Mónika elmondta, hogy az AKI az FM elsődleges háttérintézménye, és 

egyúttal Magyarország legjelentősebb agrárökonómiai szellemi bázisa. Az intézmény élén a 

főigazgató áll, aki alá három különböző igazgatóság tartozik, és az intézet mintegy 120 

embert foglalkoztat. Az AKI a híd szerepét tölti be a döntéshozók, a gazdálkodók, a 

feldolgozók, a kereskedők és az egyetemek között, összeköti az elméletet a gyakorlattal. 

Információkat gyűjt és elemez, tudományos kutatásokat végez, és ezek tárgyilagos 

eredményeit kiadványaiban adja közre. 

Az AKI több évtizede gyűjt adatokat, EUROSTAT és FAO adatokat szolgáltat, ezen kívül 

OSAF adatgyűjtést is végez, és haltermeléssel kapcsolatos mutatókat állít össze. Az ASIR 

rendszer is kifejlesztésre került, 2015. január 1-től ügyfélkapus rendszerben fog működni, és 

elsősorban a termelők fognak adatot szolgáltatni a rendszerbe. Kialakításának célja az volt, 

hogy a következő időszakra megkezdődjön a hatékony felkészülés az adatszolgáltatás terén, 

hiszen elvárás az EU részéről, hogy megfelelő adatbiztonsággal lehessen adatokat gyűjteni, és 

ezek alapján elemzéseket végezni. További cél, hogy a halászati ágazatra vonatkozóan is 

kifejlesztésre kerüljön egy tesztüzemi rendszer. Hangsúlyozta, hogy a szolgáltatott adatokat 

az AKI mindig bizalmasan kezeli, az adatszolgáltatás kizárólag statisztikai célokra történik.  

 

Az adatok forrását illetően elmondta, hogy 90%-ban az AKI szolgáltat adatot (akvakultúra, 

Tóparti-, fogyasztói árak, Külkereskedelem (KSH)), ezen kívül a NAIK-HAKI (természetes 

vizek), valamint a FAO (nemzetközi adatok).  

 

Bojtárné Lukácsik Mónika elmondta, hogy a 2014-2020-as időszakot illetően az IH az AKI-t 

egy TS projekt keretében a következő feladatok teljesítésével bízta meg:  

 

 A Közös Halászati Politika és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap rendelete 

alapján az új Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (MAHOP) kötelező 

halgazdálkodási ágazati mutatók (indikátorok) országos gyűjtése,  

 A MAHOP adatgyűjtési fejezetének véglegesítése és az új adatgyűjtési 

kötelezettségnek való megfelelés biztosítása, az uniós előírásoknak megfelelő, az 

akvakultúráról és a halfeldolgozásról szóló többéves adatgyűjtési program (DC-

MAP) kidolgozása és leírása a MAHOP-ban közösen a HOP IH-val ( II. melléklet) 

  A Közös Halászati Politika és az Európai Tengerügyi és Halgazdálkodási 

információs rendszer kialakítása 

  A halgazdálkodási információs rendszer kinyert adataiból a 2013. évre 

vonatkozóan kiadványok készítése  

  Halászati és akvakultúra termékek külkereskedelmi forgalmának alakulása  

  Halfeldolgozó üzemek termelésének felmérése a 2013. évre vonatkozóan  

 Nemzeti parkok területén (kb. 15-20 darab), illetve NATURA 2000 területen lévő 

halastavak beazonosításában való közreműködés, területi adatok felmérése. 

 Tóparton értékesített étkezési halak árának begyűjtése, felmérése  

 Windows operációs rendszeren futó térképes program kidolgozása, amellyel a 

tógazdaságok bejelölésével látványos térképek készíthetők 



 Fogyasztói halár gyűjtés továbbfejlesztése, on-line lekérdező felület kialakítása, 

grafikonos lekérdezéssel (a https://www.aki.gov.hu/ honlapon) 

 Tóparton értékesített étkezési halárak begyűjtése, felmérése a 2013-as évre 

vonatkozóan 

 

Hozzátette, hogy Magyarország kiemelt helyzetben van, ugyanis az EU tagállamok közül a 

legtöbb információt, adatot hazánk tudja biztosítani az akvakultúrára vonatkozóan. A projekt 

elvégzése céljából 11 munkacsoport alakult, ami a fent felsorolt 11 különböző feladat 

elvégzését szolgálta. Kiadványok, elemzések is készültek, melyek mind letölthetőek az AKI 

honlapjáról. Ezen kívül egy rövid összefoglaló megjelent a MASZ folyóiratában is, illetve 

2015 januárjában a MAHAL mellékletében is beszámolnak az adatgyűjtési projekt 

eredményeiről.  

 

A halastavi tótermelés gazdasági, társadalmi, területi dimenzióira vonatkozóan az AKI 

munkatársa elmondta, hogy Magyarországon a halastóval és intenzív haltermelő üzemmel 

rendelkező gazdálkodó szervezeteknél és egyéni gazdaságoknál 444 telephely szerint jelentett 

halastavat tartottak nyilván 2013-ban. A halastavak 72 százaléka a Dunántúlon létesült, azon 

belül kiemelkedik a Dél-Dunántúl régió, a halastavak csaknem fele (44 százalék) ott található. 

Két meghatározó tótípust különböztetünk meg: az egyik a völgyzárógátas, a másik a 

körtöltéses. A nyilvántartott 444 halastó többsége (57 %) „más társas vállalkozás” 

használatában van. Az egyéb kategóriát leszámítva (28 %) a horgász szervezetek 

rendelkeznek még legalább 10 %-os részesedéssel. Az állami gazdálkodó szervezetek, 

mezőgazdasági szövetkezetek, halászati szövetkezetek részesedése mindössze 1-2 %-ot tesz 

ki. 

A tóterületi jellegzetességeket illetően elmondta, hogy Magyarország teljes tóterülete 2013-

ban 28 658 hektár volt. A teljes tóterület 85,7 százaléka (24 555 ha) a ténylegesen 

használt/üzemelt tóterület; az üzemelt tóterület közel 70 %-át körtöltéses tavak adják, közel 

harmada (6859 hektár) pedig Natura 2000 besorolású. A Natura területekkel kapcsolatban 

Bojtárné Lukácsik Mónika felhívta a figyelmet, hogy a jövőben még pontosabb 

adatszolgáltatás szükséges, hiszen pont a Natura területeknél derült ki, hogy kétszer akkora a 

terület, mint amennyit bevallottak a gazdálkodók.  

 

A magyar halászati ágazat 2013. évi termelési eredményeivel kapcsolatban Bojtárné 

Lukácsik Mónika elmondta, hogy 2013-ban összesen 20 070 tonna étkezési hal termelésére 

került sor. A foglalkoztatási jellemzőket vizsgálva megállapítható, hogy a haltermelő 

adatszolgáltatók 2013-ban mintegy 1328 főnek, zömmel (82,8%) férfi munkaerőnek kínáltak 

rendszeres munkát. A rendszeres munkát végzők többsége (86,6%) teljes munkaidős 

foglalkoztatott. Gazdasági forma szerint a legtöbb munkaerőt, 708 főt (62 százalékban) a 

társas vállalkozások foglalkoztattak, de jelentős volt az állami gazdálkodó szervezetek (17 

százalék) az egyéb gazdálkodási formák (15 százalék) munkaerőigénye is. Fontos 

hangsúlyozni, hogy Magyarország hátrányos helyzetű kistérségeiben foglalkoztatták a 

halgazdaságokban dolgozó állandó munkaerő közel 70 százalékát.  

 

Előadásában az AKI munkatársa röviden ismertette a főbb európai országok afrikai harcsa 

termelési adatait a 2012-es évre vonatkozóan. Kiemelte, hogy Magyarország első helyen 

áll az évi 1852 tonna tereméssel, megelőzve Hollandiát is. A 2013. évi étkezési haltermelés 

típusát vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb arányt a ponty képviseli a maga 64%-

ával. Ezt követi az afrikai harcsa (14%) majd a fehér busa (11%).  

Az egy főre jutó halfogyasztás Magyarországon rendkívül alacsony, mindössze 3,61 kg, ezért 

nagyon fontos a halfogyasztás ösztönzése. Bojtárné Lukácsik Mónika elmondta, hogy az adat 

https://www.aki.gov.hu/


kiszámításában a módszertan változni fog, ugyanis eddig Magyarország az import halat nettó 

módon számolta, más tagállamokban viszont bruttó módon, így ez az adat nem teljesen 

összehasonlítható más tagállam adataival. Véleménye szerint az új módszertan alkalmazása 

kb.1 kg-os növekedést jelent. A MAHOP esetében Magyarországnak már a korrigált 

adatokkal kell dolgoznia és áttérnie az EU és a FAO által alkalmazott módszerre. 

 

Bojtárné Lukácsik Mónika röviden szólt a halászati és akvakultúra-termékek 

külkereskedelmi forgalmáról az elmúlt 10 évben. Ismertette az akvakultúra termékek import 

és export szerkezetét. Magyarország ponty külkereskedelmi adatait vizsgálva megállapítható, 

hogy 2013-ban 1392 tonna pontyot exportáltunk, 239 tonnát importáltunk.   

 

Bojtárné Lukácsik Mónika elmondta, hogy a projekt keretében nagyon összetett feladatot 

jelentett az AKI számára a halfeldolgozó üzemek helyzetének és szerepének vizsgálata a 

halászati ágazatban, melyre eddig nem volt példa. Ennek keretében az AKI primer 

piackutatást (kvantitatív, kvalitatív módszer) végzett, illetve reprezentatív mintavételezésre is 

sor került (38 db cég a „Halfeldolgozás, tartósítás” TEÁOR tevékenységi kör szerint – ebből 

16 tényleges halfeldolgozó). A 24 felkeresett vállalkozásból 21 értékelhető kérdőív készült, 

melyek kiértékelése SPSS 22 módszer alapján történt.  

 

Előadása végén Bojtárné Lukácsik Mónika összefoglalta a projekt főbb konklúziót. 

Elmondta, hogy több mint 100 oldalas anyag született, így az MB tagok számára az alábbi, 

legfontosabb következtetéseket emelte ki:  

 

• A tevékenység koncentrált 

• A kapacitáskihasználtság rendkívül alacsony 

• Diverzifikáció nélkül nehezen fenntartható a tevékenység 

• A hazai halfogyasztás ugyan növekedett, de még mindig a téli időszakra összpontosul 

• A feldolgozott hal kicsit több mint a fele tengeri eredetű (Alaska Pollock) 

• Az édesvízi halfeldolgozás mintegy 60%-a hazai eredetű (főleg ponty, busa - ∑800 

millió forint) 

• a halfeldolgozó üzemek közvetlen költségeinek közel 50%-a az alapanyagköltség 

• az árbevétel 33%-a friss tisztított hal (ponty és pisztráng) értékesítéséből származott 

2013-ban, a fagyasztott hal eladásából 24%-a.  

•  ALACSONY FELDOLGOZOTTSÁGI SZINT! 

• A belföldi értékesítés legfőbb csatornája a gasztroszektor 

• Hosszú távú értékesítési szerződések nem jellemzők 

• Minőségbiztosítás – HACCP. Probléma: a különböző értékesítési csatornák eltérő 

előírásai 

• A halfeldolgozók technológiai fejlettsége elmarad a nyugat-európai versenytársakétól 

• Kevés támogatás-igénylés a technológia fejlesztésére 

• A munkaellátottság és a fizetés tekintetében sem versenyképes az ágazat a hús-, vagy 

a baromfiiparral 

• Az ágazatban nincs szakmunkásképzés (halfeldolgozó) 

• Az uniós fejlesztési források a hazai halágazatban látványos fejlődést indukáltak, a 

további fejlesztések ütemét azonban lassítja a pályázati önrész magas aránya 

• A szakágazat egészére jellemző hogy hiányzik a piaci szereplők között az 

együttműködés, az összefogás 

 

 

 



Az előadással kapcsolatban a következő kérdések, észrevételek hangzottak el:  

 

Szatmári László, a MAHAL képviseletében elmondta, hogy december első hetében került 

sor a FEAP (Európai Akvakultúra termelők Szövetsége) záró értekezletére, ahol a 

halfogyasztásra vonatkozóan már a korrigált, élő halra átszámított fogyasztási adatok kerültek 

ismertetésre, melynek értelmében Magyarországon az éves halfogyasztás kb.5,2 kg. Ez a 

szám még mindig nagyon alacsony, 20%-kal kevesebb, mint Romániában, tehát az Unióban 

az utolsó helyen állunk. A pontos módszertan azonban nem került ismertetésre a kiadványban.  

 

Németh István, a MAHAL delegáltja véleménye szerint fontos lenne bemutatni, hogy az 

elmúlt 10 évre vonatkozóan ez az adat hogyan változott, ugyanis véleménye szerint a 

jövedelmezőség folyamatosan csökkent, és az ágazat termelői kedve csak úgy fog 

megmaradni, ha a jövedelmezőség szintje nő.  

 

Raimonds Vesers, EU Bizottság képviselője gratulált a színvonalas előadáshoz, és örömét 

fejezte ki, hogy az IH ebben a projektben már megkezdte a felkészülést a következő időszak 

adatgyűjtési feladataira. Hangsúlyozta, hogy a tervezéskor rendkívül fontos, hogy a kontextus 

indikátorok rendelkezésre álljanak, mert ezek biztosítják a kiindulási alapot, és az eredmény 

és hatásindikátorokat ezen adatokhoz mérve lehet jól meghatározni, és az elmozdulást 

összehasonlítani. Az Európai Számvevőszék külön jelentésben hat ország estében 

(Magyarország nem szerepelt a vizsgálatban) vizsgálta az akvakultúra kapcsán rendelkezésre 

álló adatokat, és megállapította, hogy az adatszolgáltatás nagyon hiányos volt, és a meglévő 

adatok pedig nem megfelelőek különböző elemzések, riportok elkészítéséhez.   

 

Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács képviseletében felhívta az IH figyelmét 

az adatgyűjtés fontosságára. Elmondta, hogy ő maga is részt vett az AKI által vezetett 

projektben, és azzal szembesült, hogy bizonyos termelők és halfeldolgozók, akik amúgy 

jelentős támogatásban részesültek az elmúlt időszakban, megtagadták az adatszolgáltatást arra 

hivatkozva, hogy a két támogatási időszak adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 

előírások eltérnek. Szűcs István hangsúlyozta, hogy az IH-nak fontos lenne a következő 

időszakban jogszabályban rögzíteni a kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos 

elvárásokat. A régi adatszolgáltatás keretében rögzített bázisadatok nem alkalmasak arra, 

hogy az IH a MAHOP-hoz kapcsolódó új indikátorokat alakítson ki. Javasolta, hogy a 

halászati ágazatra vonatkozóan is kerüljön kialakításra egy tesztüzemi rendszer (FADN).  

A halfogyasztás kiszámításának módszertanával kapcsolatban elmondta, hogy 

nemzetközi statisztikák alapján az elmúlt 20 évben kb. 4,5-5,5 kg között volt Magyarország 

évi halfogyasztása. Az EUROSTAT a FAO módszertan alapján számol, ez pedig nagyon 

precízen meghatározza a bruttósítást, így hazánknak is át kell térnie a nemzetközileg 

elfogadott új rendszerre. Érdekességképpen elmondta, hogy Magyarországnak vannak olyan 

területei (pl. Baja), ahol az éves halfogyasztás eléri a kb. 20 kg-ot, azonban az országos átlag 

bruttó összeggel számolva kb. 5-5,5 kg.  

 

Váradi László, a MASZ delegáltja hangsúlyozta az adatszolgáltatás fejlesztésének 

fontosságát, hiszen nagyrészt ez képezi a szakmai döntések alapját. Az innováció és a 

versenyképesség a másik kiemelt jelentőségű terület, hiszen a versenyképesség egyik 

legfontosabb eleme, hogy az összköltségek hogyan csökkenthetőek.  

Az adatgyűjtési folyamat kapcsán a MASZ felajánlotta együttműködését, segítségét. Az 

Európai Számvevőszék korábban említett tanulmányával kapcsolatban elmondta, hogy a 

tanulmány magyarul is elérhető, és véleménye szerint érdemes lenne az érintetteknek 



megismerni az abban foglaltakat, hiszen rendkívül tanulságos megállapítások, 

következtetések szerepelnek benne, melyek Magyarország számára is hasznosak lehetnek.  

 

7. HOP 3. prioritási tengely-marketing program  

 

Králik Helga ismertette a „Kapj rá” elnevezésű marketing kampány eddig elért 

eredményeit.  

A kampány előkészítése kapcsán elmondta, hogy a NÉBIH 2013 decemberében piackutatást 

végzett a halfogyasztók, haltermelők szokásainak tanulmányozása céljából. A kampány 

előkészítése több lépésből állt, ide tartozik a korábbi marketing tervek tanulmányozása, az 

ágazat szereplőivel való beszélgetések, problémák átbeszélése, valamint a kampány céljainak 

meghatározása. 

 

A piackutatás szerint több problémáról beszámoltak a piackutatásban résztvevők, azonban 

jelen előadás keretében azon problémák kerülnek bemutatásra, melyre a kampány keretében 

hatni lehet. Ide tartozik, hogy a fiatal generáció- 15-30 év közötti korosztály - szinte alig 

fogyaszt halat, halételeket. Annak ellenére, hogy az emberek 90%-a szereti a halat, mégsem 

jut eszükbe a mindennapok során, hogy halételeket készítsenek, évente egyszer fogyasztanak 

halat. További problémát jelent, hogy a háziasszonyok nem tudják elkészíteni a halételeket, 

alap konyhatechnológiákkal sincsenek tisztában.  

 

A fentiek ismertében a marketing kampány elsődleges céljai a szemléletformálás, és 

ismeretterjesztés révén belső motiváció kialakítása a rendszeres, tudatos halfogyasztásra. 

További célok között szerepel a potenciális halfogyasztók mozgósítása, a kampány végére az 

átlagos kb. 4 kg-os halfogyasztás növelése mintegy 20-25%-kal, a belföldi halak, kiemelten a 

ponty népszerűsítése, a halfogyasztással járó konkrét egészségügyi előnyök tudatosítása, a 

konyhatechnológiai fogások, az élelmiszerbiztonsági ismeretek széleskörű megismertetése, 

valamint a heti kétszeri halfogyasztás fontosságának köztudatba építése.  

 

Králik Helga elmondta, hogy a projekt tervezési szakasza 3 részre bontható. Az első 

szakasz a marketing terv elkészítése, ezt követi a közbeszerzések felosztása majd a 

közbeszerzések műszaki tartalmának összeállítása.  

A megvalósítási szakaszban megtörtént a kampányt megalapozó közbeszerzés kiírása, 

melynek keretében meghatározásra került a kampány elnevezése és szlogenje, a kampány 

arculata, weboldal fejlesztése és a PR tevékenység. Králik Helga hozzátette, hogy eddig egy 

közbeszerzést sikerült csak kiírni, ezért jelenleg a PR tevékenység nem fut párhuzamosan a 

marketing tevékenységgel.  

A további közbeszerzések keretében a következőkre kerül sor: médiavásárlás, reklámspot, 

mini programok, filmprodukciók készítése, kóstoltatás, rendezvények szervezése, valamint 

nyomdai termékek, reklám-ajándékok készítése. Terveik között szerepel pl. egyperces mini, 

könnyen befogadható ismeretterjesztő filmek készítése, melyeket különböző TV csatornákon 

mutatnának be. Kóstoltatást végeztetnének különböző hipermarketekben, mellyel terveik 

szerint közel 100 ezer embert tudnának megcélozni.  

 

A Kapj rá szlogen kitalálásával kapcsolatban elmondta, hogy elsősorban vidám, játékos 

szlogent akartak, melynek kitalálásához fókuszcsoportos interjúkat is végeztek. A fiatal 

korcsoportban (18-35 év) egyértelmű tetszést aratott a Kapj rá, mert a hal finom szlogen, 

mivel az könnyed, fiatalos és játékos. 



Králik Helga elmondta, hogy a kampány logója és arculata is tükrözi a szlogen 

könnyedségét, letisztult, ugyanakkor jól fejezi ki a halételek sokszínűségét. A fiatal 

korcsoportban egyértelmű tetszést aratott.  

 

Králik Helga röviden szólt az arculati elemekről. Elmondta, hogy egy részletes arculati 

kézikönyv is készült, amely a teljes kampányt tartalmazza, azonban előadásában csak a főbb 

elemeket ismertette. A kampány weboldala egyértelmű tetszést aratott a potenciális 

felhasználók körében, hiszen az letisztult, átlátható, arculatba illeszkedő, hasznos tartalmakat 

fed le, és plusz tartalommal bővíthető, melyeket a későbbiek folyamán fognak feltölteni. 

Ismertette a különböző al-oldalakat, és érdekességeket, amelyek szerepelnek a honlapon: 

pl. közkedvelt halak gyűjteménye, halkészítési praktikák, vásárlási tanácsok, konyhatechnikai 

fogásokat bemutató videók, halak tárolásával kapcsolatos tudnivalók, halbolt kereső és 

speciális receptkereső.  A weboldalnak vannak felkért szakértői is (séf, dietetikus), akikkel 

együttműködnek a kampány során.  

Králik Helga elmondta, hogy várják a tartalombővítéssel kapcsolatos javaslatokat, 

rovatötleteket, valamint a szakma közreműködését a honlap fejlesztése céljából.  

A PR tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy az arculat tesztelésére fókuszcsoportban 

került sor 2014. június 1-től. Eddig 6 db kiadott közlemény készült, összesen mintegy 160 

megjelenéssel.  

Králik Helga röviden szólt a jelenlegi helyzetről. Eddig megközelítőleg 30 megjelenésre 

volt lehetőség a kampányindítóval. A nyitó eseményre egy budapesti étteremben került sor, 

ahol öt ismert ember sütött halat. Az eseményt média megjelenés követte, a Digisport is 

beszámolt róla. A NÉBIH-hel együttműködésben sikerült bekerülni a Konyhasziget 

magazinba (a magazin 440 000 példányban jelenik meg, és a Nők Lapjában szerepel egy 

rövid hirdetés). Ezen kívül a vasutas szakszervezetek tagjainak is közleményt küldtek ki, mely 

kb. 300 000 embert érint. Králik Helga elmondta, hogy a rendelkezésre álló 400 millió Ft-ból 

mindössze kb. 23 millió Ft-ra tudtak közbeszerzést kiírni, mely csak a kampányt előkészíteni 

és PR aktivitásokkal támogatni hivatott. 

Várják a további közbeszerzések kiírását. A rövidtávú tervek között szerepel a 

médiavásárlás, reklámspot, mini programok, filmprodukciók készítése, és amennyiben 

belefér az időbe, úgy kóstoltatások, rendezvények szervezése, nyomdai termékek, 

reklámajándékok készítése.  

 

Az előadással kapcsolatban a következő kérdések, észrevételek hangzottak el:  

 

Németh István, a MAHAL képviseletében először is gratulált az elvégzett munkához, 

azonban hangsúlyozta, hogy fontos lett volna a kampányt a karácsony előtti időszakra 

időzíteni, hiszen ilyenkor az éves haltermelés 30-40% -a kerül értékesítésre. A januári és 

februári eladások ennek töredékei lesznek.  

Válaszában Králik Helga elmondta, hogy a Konyhasziget magazin karácsonyi számában 

szerepel a kampány, így várhatóan ez a megjelenés segíti az értékesítés növelését.  

 

Lévai Ferenc, a NAK delegáltja szintén gratulált a kampányhoz, azonban felhívta a 

figyelmet arra, hogy kb. hat éve már elkezdődött egy hasonló marketing kampány, és nagyon 

jó lett volna, ha az utóbbi épít erre. A hitelesség eleme az, ha a gyakorlatban is 

megismertetjük a halfogyasztókkal, hogy pl. hogyan dolgoznak a halászok, hogy néz ki egy 

halastó, milyen eszközöket használnak stb. Véleménye szerint a kampány egy kicsit 

megkésett, hiszen azt az OP megvalósításának első szakaszára kellett volna időzíteni, nem 

pedig a végére.  

 



Válaszában Gábor János úr elismerte a csúszást, azonban elmondta, hogy a kampány mögötti 

filozófia egyik alapja az volt, hogy egy időben csúcsosodjon ki a marketing program hatása és 

a hazai termelésű hal megfelelő mennyiségben történő termelése, hiszen a termelőbázisok 

felfuttatásához idő kell. Véleménye szerint a két marketing program a jövőben összeér.  

 

Váradi László, a MASZ delegáltja elmondta, hogy a szövetség már megkezdte a dialógust 

halmarketing témában. Az Európai Unióban jelentős kampány készül „Inseparable” 

(magyarul: „Elválaszthatatlan”) címmel. A MAHAL és a MASZ is részt fog venni iskolai 

népszerűsítő programokban, hiszen nagyon fontos az egyéb magyar programokkal történő 

összhang megteremtése. Váradi László hangsúlyozta az ágazati kapcsolatok fontosságát is, 

hiszen az ágazat nem szakadhat el a különböző fejlesztési programoktól, és a promóciós 

programokat ezekkel együtt kell kezelni. Felhívta a figyelmet a december 11-én délután 

15.30-kor a Griff Hotelben megrendezésre kerülő sajtótájékoztatóra, melynek keretében a 

MASZ és a MAHAL tájékoztatást ad az ágazat helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről.  

 

Szatmári László, a MAHAL képviseletében hat tényezős marketing programot javasolt a 

négy helyett a ”production”(termelés) és ”publicity”(PR) kategóriák beépítésével.  

 

Bartók Erika, az MB titkára először is megköszönte az eddig nyújtott szakmai segítséget, és 

felhívta a figyelmet arra, hogy az OÉTI tájékoztatása értelmében 2015. január 1-jén hatályba 

lép a közétkeztetési program, melyet az IH is támogat, azonban ez nem a marketing kampány 

része, hanem az azt előkészítő első és egyetlen közbeszerzésé, amelyre eddig sor került. A 

marketing kampány a következő lépés lesz.  

 

Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács képviseletében szintén gratulált a 

kampányhoz, egyúttal felhívta az IH figyelmét az elkészült Közösségi Halmarketing Program 

jelentőségére, amely definiálja a halászati szakma és a marketing szakma közötti 

együttműködést. Véleménye szerint szélesebb körű együttműködésre van szükség, hiszen 

ahogy arra korábban Lévai Ferenc utalt, az ágazat jelentős mértékben lemaradt.  

 

8. HOP 3. prioritási tengely - technológia és tudástranszfer pályázat  

 

Dr. Urbányi Béla, tanszékvezető, egyetemi tanár bevezetőjében elmondta, hogy a 

rendszerváltás előtti utolsó négy évben a halászati ágazatnak azon származtatott 

jövedelemtermelő képességéhez, mely a technológia és a tudástranszferből érkezett hazánkba 

valuta és deviza alapú bevétel formájában, a halászat és az akvakultúra kiemelkedő mértékben 

járult hozzá, és a bevétel meghaladta a 30 millió USD-t. Hozzátette, hogy számos ország van 

a világban, ahol magyar szakemberek, kutatók honosítottak meg olyan módszereket, melyeket 

a mai napig magyar úgy neveznek, hogy „a magyar technológia”. Dr. Urbányi Béla szerint 

ezekre az alapokra érdemes építkezni, ezért kiemelt jelentősége van a HOP-ban a 

tudástranszfer programnak.  

 

Az előadásában ismertette, hogy a pályázatot hosszú előkészítő munka előzte meg, végül 

2014 októberében meghirdetésre került és elindulhatott a munka. 

A HOP tudástranszfer céljai elsősorban az innovatív, kísérleti haltartó rendszerek 

kialakítása és az azokhoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra fejlesztése, mellyel kapcsolatos 

felhívás 2014. október közepén jelent meg. Fő célja a programnak a magyar haltermelés 

számára új technológiák kidolgozása, bevezetése valamint a magyar halgazdálkodási 

kutatóhelyek kutatás-fejlesztési, illetve innovációs (K+F+I) kapacitásának növelése. 

Továbbá, a Halászati Kooperációs Tudás- és Technológia Transzfer hálózat alapjainak 



kialakítása, szakmai készségek korszerűsítése, új képzési módszerek és eszközök 

kifejlesztése, illetve közös programokon alapuló partnerség ösztönzése a kutatói szféra és a 

halászati ágazat szereplői között. 

 

A pályázat két művelettípust különböztet meg. Az „a” típus a zártrendszerű kísérleti 

haltermelő és halkeltető létesítmény tervezését és építését, beleértve a létesítménynek helyet 

adó épület és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását, ehhez tartozó oktatási infrastruktúra 

kialakítása nélkül, továbbá legalább 1, legfeljebb 3, szakmai készség fejlesztésére irányuló 

képzés megszervezését és lebonyolítását tűzte ki célul.  

 

A „b” típus az alábbi három feladatra koncentrál:  

• zártrendszerű kísérleti haltermelő és halkeltető létesítmény tervezése és építése, 

beleértve a létesítménynek helyet adó épület és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását,  

• a létesítményhez kapcsolódó, legalább 25 fő egyidejű képzésére alkalmas oktatási 

infrastruktúra (beleértve az ingatlan fejlesztést és a műszaki eszközöket is) kialakítása,  

• továbbá legalább 1, legfeljebb 3, szakmai készség fejlesztésére irányuló képzés 

megszervezése és lebonyolítása. 

 

Dr. Urbányi Béla elmondta, hogy az európai és a világ akvakultúra fejlesztési trendjeit 

kívánták ötvözni a programban a magyar kutatásfejlesztésben dolgozó kollégák által 

fontosnak tartott elemekkel, így az alábbi műszaki és tartalmi elemeket határozták meg: 

 

 részben vagy egészben megújuló energia felhasználáson alapuló működtetés;  

 haltartásra felhasznált víz recirkulációs rendszerű tisztítása – a napi elfolyó 

vízmennyiség nem lehet több mint a haltartó medencék össztérfogatának 30%-a;   

 a haltartó medencékben képződött üledék mechanikai eltávolítása;  

 az elfolyó víz lebegő anyagainak mechanikai szűrése;  

 biológiai víztisztítás;  

  a rendszer vizének elő- vagy utótisztítása növényi kultúrákkal (akvapónia), illetve 

extenzív halastavi utókezelése;   

 kórokozó-mentesítő vízkezelő berendezés(ek) (pl. ózon, UV, stb.);  

 egyéb az intenzív / recirkulációs halnevelésben még nem elterjedt, de a pályázati 

adatlapon tudományos referenciákkal alátámasztott új módszer alkalmazása.   

 

A beérkezett pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy három különböző típusú pályázat 

érkezett be: kísérleti létesítmény és oktatási infrastruktúra a konvergencia területen (3 db), 

kísérleti létesítmény a nem konvergencia területen (2 db), valamint kísérleti létesítmény a 

konvergencia területen (4db).  Dr. Urbányi Béla elmondta, hogy nem csak non-profit 

szervezetek pályázhattak, hanem a vállalkozói szektor is. A beérkezett pályázatok igényelt 

támogatása elérte a 773 millió Ft, azonban ennél kevesebb forrás áll rendelkezésre.  

 

A további feladatokat illetően Dr. Urbányi Béla hangsúlyozta, hogy fontos lenne, ha 2015. 

január első két hetében megszületnének a döntések és sor kerülhetne a 

szerződéskötésekre, ugyanis elsősorban építési beruházásokról van szó, melyek 

megvalósításához elegendő időt kell biztosítani.  A megvalósítás szakmai és pénzügyi 

határideje 2015. november vége.  

 

Dr. Urbányi Béla elmondta, hogy a projekt során különböző problémákkal szembesültek, 

ezért az alábbi javaslatokat fogalmazta meg a problémák kiküszöbölésére:  

• Potenciális érintettek bevonása a pályázatok feltételrendszerének kialakításába 



• Érintettek szervezeti hátterének azonosítása, és ebből fakadó sajátosságok 

figyelembevétele a pályázat meghirdetése és beadása során (pl. gazdálkodási 

specialitások, űrlapok stb.). 

 

A MAHOP igények, többek között a HOP 3. prioritási tengely során szerzett pozitív és 

negatív tapasztalatok és következtetések beépítése már a tervezés fázisában, a Stratégia 

mielőbbi véglegesítése és társadalmi vitára bocsátása, az érintett érdekvédelmi és szakmai 

szervezetek, halászati és akvakultúra nonprofit szervezeteinek bevonása a tervezés 

folyamatába (igény és forrás van a MAHOP-ban), valamint az egyes programok 2015. 

második felében történő meghirdetése, közösen kerültek meghatározásra.   

 

A HOP 3. prioritási tengely és a MAHOP szükségessége kapcsán elmondta, hogy fontos 

lenne a más hazai OP-k pályázataiban történő részvétel (pl. GINOP), továbbá a nemzetközi 

versenyképesség megőrzése céljából nemzetközi projektekben történő részvétel (esély 

Horizon 2020 projektekben részvétel), hiszen az elmúlt időszakban számos pályázati 

nehézséggel szembesült a szakma, és 2007-től kezdve a Halászati Alapból a kutatás + 

fejlesztési szféra nulla Ft-tal részesült. 

 

Az előadással kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

9. Egyebek 

 

Gábor János MB elnök úr felkérte Lévai Ferencet, hogy ismertesse az Aranyponty által az 

elmúlt időszakban megvalósított jó gyakorlatokat, melyek egy tipikus projektcikluson át 

ívelve mutatják be, hogy hogyan lehet sikeresen egymásra építve megvalósítani egy vállalati 

stratégiát. Ez olyan követendő gyakorlat és példa, melyek a halgazdálkodás többcélú 

alkalmazását teszik lehetővé, és mellyel lehetővé válik a több lábon állás.  

 

Lévai Ferenc megköszönte a lehetőséget és elmondta, hogy az Aranyponty a legrégebbi 

magyar tógazdaság, 1890-ben kezdték el építeni, ő 20 éve vette meg a gazdaságot. A HOP-

nak óriási szerepe volt abban, hogy az eddigi fejlesztéseket meg tudták valósítani, és 

véleménye szerint nem lehet eléggé hangsúlyozni azokat az uniós programok adta 

lehetőségek, melyeknek köszönhetően az elmúlt hét év során a magyar halászatban ilyen sok  

fejlesztés valósult meg. Az ágazat fejlődött, technikai és technológiai váltáson ment át, 

melyben tehát döntő szerepe volt a HOP-nak, hiszen az innovációs fejlesztések ezen 

támogatások nélkül nem valósulhattak volna meg.  

A HOP 2. prioritási tengelyét tekintve nagyon fontos volt, hogy felölelte a szakma szinte 

minden területét a halfeldolgozástól kezdve a halászati területek felújításáig, gépesítésig,  

technológiai fejlesztésekig. A gépesítésnek köszönhetően egyszerre akár 20 tonna halat fel 

lehet rakodni. A napi üzemeltetéshez, karbantartáshoz, a halágyak tisztításához alapvető, hogy 

korszerű gépek álljanak rendelkezésre. A keltetőház (halszaporító), amely egy régi 

korszerűtlen épület volt, szintén megújult, melynek során elsősorban az energia 

megtakarításra fókuszáltak. A keltetőház egyik része egy kis recirkulációs üzemként 

működik, ahol a legkorszerűbb technológiával forgatják vissza a vizet, és a fűtött víznek 

köszönhetően a szezon is meghosszabbítható. 

 

A halszállítással kapcsolatban Lévai Ferenc elmondta, hogy a HOP-nak köszönhetően 

lehetőség volt korszerű eszközök vásárlására, melyek lehetővé teszik, hogy Európa bármely 

pontjába el tudják szállítani a halat. Az útépítést illetően szintén a HOP-nak köszönhető, hogy 



az úthálózat gerince előre harminc évre elkészült, megújult, így könnyebbé és gyorsabbá vált 

a szállítás.  

A keltetőház felett korszerű halbolt működik, azonban hangsúlyozta a rövid csatornás 

értékesítés fontosságát, hogy minél több helyre el lehessen juttatni a friss halat. Magának az 

Aranypontynak 4 telepe van.  

 

A marketing tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy a vállalkozás sikeresen szerepelt 

az OMÉK-on, valamint külön műsorban aTV-ben, továbbá sikerült egy kifejező védjegyet is 

kialakítaniuk.  

 

Az előadást követően, az Egyebek napirendi pont alatt az alábbi kérdések, észrevételek 

hangzottak el:  

 

Dr. Csoma Antal úr a MOSZ képviseletében megkérdezte, hogy a minőségi tenyészhalra 

vonatkozó pályázatok elbírálása mikorra várható, ugyanis amennyiben még ebben az évben, 

tehát december 31-ig nem kapják meg a támogatást, akkor 2015 elején elesnek a 10 ezer eurós 

de minimis támogatástól.  

 

Lengyel Péter, az FM Akvakultúra fejlesztési Osztály vezetője válaszában elmondta, hogy az 

MVH tájékoztatása szerint 48 pályázat érkezett be kb. 82 millió forint támogatási igénnyel. A 

pályázatok közül 4 esetében volt szükség hiánypótlásra, 3 esetben jogsegélyt kértek. 

Várhatóan a függőben lévő ügyek még a héten lezárulnak, és elindulhatnak a 

szerződéskötések, kifizetések. A keretösszeg 71 millió forint, így hozzávetőleg a pályázatok 

86%-át tudják majd támogatni.  

 

Gábor János hozzátette, hogy a legfontosabb a támogatási határozatok ez évben történő 

meghozatala, ugyanis a pályázatok a 2014-ben rendelkezésre álló keretből kerülnek 

kifizetésre, és nem a jövő éviből.  

 

Dr. Szűcs István, a Halászati Tudományos Tanács képviseletében gratulált Lévai úr 

előadásához, és javasolta, hogy amikor megkezdődik a HOP utólagos értékelése, a bemutatott 

jó gyakorlatok az értékelők számára is kerüljenek továbbításra.  

 

A HASKOBI-val kapcsolatban Dr. Szűcs István megkérdezte, hogy mi az IH elképzelése a 

HASKOBI jövőjét illetően, számítanak-e továbbra is arra a szakmai konzultációra, melyet a 

szervezet eddig nyújtott.  

Végezetül megköszönte két volt kolléga, Bardócz Tamás és Mihálffy Szilvia szakmai 

munkáját és az évek során nyújtott sok segítségét.  

 

Válaszában dr. Selyem Tóth Sándor főosztályvezető úr elmondta, hogy egyelőre nem látják a 

kapcsolódási pontot a HASKOBI-val, azonban a jövőben számítanak munkájára, tehát 

megvizsgálják, hogy hogyan lehetne a szervezetre támaszkodni a jövőben is.  

 

Gábor János kiegészítésképpen elmondta, hogy a HASKOBI hivatalosan megalakult 

szervezet, van ügyrendje, azonban tagságát felül kell vizsgálni, és mivel a halászat szó 

értelmezése kiterjesztésre került, Gábor János úr javasolta, hogy a továbbiakban ne 

HASKOBI legyen a neve, hanem Halgazdálkodást Koordináló Stratégia Bizottság, mivel a 

feldolgozók is képviseltetik magukat a bizottságban.  

 



Bartók Erika, az MB titkára megköszönte, hogy Gábor János elvállata az MB moderálását 

annak ellenére, hogy már nem az IH kötelékében dolgozik. Bejelentette, hogy jelenleg az IH-

nál három kolléga dolgozik, azonban ők is elköszönnek, mert nem vállalták a kecskeméti 

munkavégzést. Külön megköszönte dr. Réczey Gábor, Mihálffy Szilvia és Bardócz Tamás 

munkáját, támogatását. Végezetül reményét fejezte ki, hogy az IH és az MB közötti 

munkavégzés a jövőben is hatékony lesz.  

 

További kérdés nem merült fel. Gábor János megköszönte a Bizottság aktív munkáját és az 

ülést bezárta.  

 

Budapest, 2014. december 16.  


