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Az Értékelési Terv elkészítését előíró jogszabályi háttér 

bemutatása 
 

Jogszabály száma Címe 

Az Európai Parlament és a 

Tanács 1303/2013/EU 

Rendelete 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 

és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a 

Tanács 508/2014/EU Rendelete 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 

2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 

791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

A Bizottság 771/2014/EU 
Végrehajtási Rendelete 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az 

operatív programokra vonatkozó modell, a legkülső régiókból 

származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, 

tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a 

gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek 

ellentételezésére vonatkozó tervek szerkezeti felépítése, a 

pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell, az előzetes 

értékelési jelentések tartalma, valamint az Európai Tengerügyi 

és Halászati Alap keretében benyújtandó értékelési tervre 

vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében alkalmazandó 

szabályok meghatározásáról 
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Az 1303/2013/EU Rendelet 54. cikke előírja, hogy értékeléseket kell végezni a programok 

kidolgozása, minőségének és végrehajtásának a javítása érdekében, valamint 

eredményességük, hatékonyságuk és hatásuk felmérésére. Az adott ESB-alap küldetésével 

összhangban értékelni kell a programok hatását az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedésre vonatkozó uniós stratégia célértékeihez képest, valamint – adott esetben – 

figyelemmel az adott program méretére a GDP-hez és az érintett programterületen jellemző 

munkanélküliséghez képest. 

Az 1303/2013/EU rendelet 56. cikkében előírt értékelési tervre vonatkozó 

minimumkövetelményeket a 771/2014/EU végrehajtási rendelet I. mellékletének 10. pontja 

tartalmazza. 

Célkitűzések és rendeltetés 

Az Értékelési Terv (a továbbiakban: ÉT) célja, hogy a különböző értékelési feladatok egy komplex 

dokumentumban kerüljenek rögzítésre, ezzel segítve a végrehajtásban résztvevőket a tervezéshez és 

végrehajtás minőségének javításához szükséges, hasznos és használható értékelések elvégzésében. 

A Bizottság 771/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint:  

Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzésnek és az előzetes 

értékelésnek fel kell mérnie az adott időszakra vonatkozó értékelési igényeket. A céloknak ezekre a 

szükségletekre kell választ adniuk, biztosítva, hogy kellő számú és megfelelő értékelési tevékenységre 

kerüljön sor, különösen a programirányításhoz, a 2017. és 2019. évi éves végrehajtási jelentéshez és 

az utólagos értékeléshez szükséges információk biztosítása, valamint annak szavatolása érdekében, 

hogy rendelkezésre álljanak az ETHA-értékelésekhez szükséges adatok. 

A 2014-2020 közötti programozási időszak értékelési feladatairól, ezen belül az értékelési 

terv készítéséről a 1303/2013/EU rendelet 56. cikkének (1) és (2) bekezdése rendelkezik, 

valamint az 508/2014 EU rendelet (a továbbiakban: ETHA Rendelet) 114. cikkének (2) 

bekezdése határozza meg a tagállamok ehhez kapcsolódó feladatait.  

Az ETHA Rendelet azt is meghatározza, hogy az ETHA teljesítményének mérése céljából 

közös monitoring- és értékelési keretet kell kidolgozni az ETHA-ból finanszírozott megosztott 

irányítású műveletekhez. A Bizottság 1014/2014 EU felhatalmazáson alapuló rendelete 

rögzíti, hogy a szóban forgó rendszer célja, hogy segítse a közös halászati politika (KHP) és az 

integrált tengerpolitika (ITP) terén elért előrehaladás és eredmények bemutatását; az ETHA-

ból finanszírozott műveletek eredményességének, hatékonyságának és relevanciájának 

értékelését; a KHP és ITP célzottabb támogatásához való hozzájárulást; a monitoringgal és az 

értékeléssel kapcsolatos általános tanulási folyamat támogatását; és az ETHA-ból 
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finanszírozott műveletek szilárd, tényalapú, a döntéshozatali folyamatot támogató 

értékelésének biztosítását. 

A közös monitoring- és értékelési rendszer tartalmát és kialakítását annak érdekében kell 

meghatározni, hogy elegendő számú és megfelelő színvonalú értékelési tevékenység 

kerüljön elvégzésre. 

A MAHOP értékeléseinek célja, hogy 

 a folyamatos visszacsatolásokon keresztül javítsa a végrehajtás minőségét, 

hatékonyságát és eredményességét; 

 bemutassa a halászati politika terén elért előrehaladást és eredményeket; 

 értékelje az ETHA-ból finanszírozott műveletek eredményességét, hatékonyságát, 

relevanciáját és uniós célokhoz való hozzájárulását; 

 hozzájáruljon a közös halászati politika célzottabb támogatásához; 

 illetve biztosítsa az ETHA-ból finanszírozott műveletek tényalapú, a döntéshozatali 

folyamatot támogató értékelését; 

 érdemi információkat szolgáltassanak a fejlesztéspolitika jövőbeni alakítása, illetve a 

támogatások felhasználásának átláthatóságára vonatkozóan. 

Jelen Értékelési Terv a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási 

Operatív Program értékelésének lebonyolításához kapcsolódó fő elemeket tartalmazza 

(témák, ütemezés, megvalósítás, erőforrások, stb.) a teljes programozási időszakra 

vonatkozóan.  

Az Irányító Hatóság célja az ÉT kialakításával az, hogy az értékelésekhez szükséges feltételek 

biztosítva legyenek, a MAHOP értékelései magas szakmai színvonalon készüljenek és az 

értékelések eredményei nyilvánosságra és hasznosításra kerüljenek. Az ÉT továbbá biztosítja, 

hogy az éves végrehajtási jelentések, a 2017-ben és 2019-ben esedékes ún. kibővített éves 

végrehajtási jelentések, valamint az ex post értékelés elkészítéséhez szükséges adatok 

rendelkezésre álljanak. 

A 2007 – 2013-as időszak értékelési tevékenységével kapcsolatban szükséges megvizsgálni, 

hogy milyen múltbeli értékelési tapasztalatok gyűltek össze, mik voltak a hiányosságok, mik 

az erősségek. Különösen fontos az értékelések elvégzéséhez szükséges adatigény kör 

részletes meghatározása, valamint annak számbavétele a MAHOP megvalósításának 

kezdetén, hogy: 

 Volt-e elég információ, adat az értékelések elvégzéséhez? Mi az, amin javítani kell? 

Hasznosultak-e az értékelések eredményei, ha igen, miben, ha nem, miért nem? 
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 Van-e már hazánkban kellő értékelési kapacitás (belső, külső) az értékelések 

elvégzéséhez, menedzseléséhez a halgazdálkodás területén? 

 Hol vannak értékelési szükségletek, értékelési kapacitásfejlesztési szükségletek? 

Az ÉT összeállítása a Program Irányító Hatóságának feladata, szoros együttműködésben a 

programozásban résztvevő különböző szervezeti egységekkel, intézményekkel, értékelőkkel. 

A folyamatba bevonásra kerülnek a Program érintettjei, azaz a különböző stakeholderek, 

akik részt vesznek a Program tervezésében, alakításában, irányításában, valamint a 

különböző értékelési feladatok elvégzésében. Az ÉT kialakítása épít az előző 

halgazdálkodással kapcsolatos programok értékeléseiben szerzett tapasztalatokra. Az ÉT 

biztosítja, hogy megfelelő és elegendő értékelési tevékenység elvégzésére kerüljön sor, 

valamint, hogy a Program eredményei és hatásai mérhetők legyenek. 

Az értékelő ellenőrzi, hogy az ÉT-ben foglalt tevékenységek összhangban vannak-e az 

Irányító Hatóság és az Európai Bizottság értékelési információs szükségleteivel, továbbá, 

hogy az ÉT-ben allokált források elegendőek-e a tervezett értékelési tevékenységek 

elvégzéséhez, és a kitűzött célok teljesíthetőek-e. 

Irányítás és koordináció 

A MAHOP monitoring- és értékelési intézkedéseinek rövid bemutatása, valamint az ezekben részt 

vevő főbb szervezetek és feladataik meghatározása. Annak bemutatása, hogy az értékelési 

tevékenységek hogyan függenek össze a halászati intézkedések végrehajtásával a tartalom és az 

ütemezés tekintetében. 

A Bizottság 771/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint: 

A monitoringra és értékelésre vonatkozó szabályok rövid leírása, amely tájékoztatást nyújt az ETHA 

keretébe tartozó operatív programok végrehajtásával való koordinációról. A fő érintett szervek és 

feladataik meghatározása. Az értékelés irányítására vonatkozó információk, ideértve az olyan 

szervezeti struktúrákat is, mint az értékelő egység és/vagy irányítócsoport, valamint a 

minőségbiztosítást, az egyszerűsítést stb. 

Olyan értékelési rendszert szükséges kialakítani, melynek lényege az értékelések 

szisztematikus megközelítése, az értékelési szükségletek módszeres felmérése, az 

értékelések módszeres végrehajtása és az értékelési eredmények átgondolt és előre 

megtervezett felhasználása. 
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Irányító Hatóság 

Az Irányító Hatóság felel a monitoring és értékelési rendszer irányításáért és 

működtetéséért, valamint az értékelési eredmények felhasználásáért és időben történő 

kommunikálásáért. Az Irányító Hatóság monitoringért és értékelésért felelős részlegének 

egyik fő feladata a folyamatos értékelési rendszer működtetése, az értékelési szükségletek és 

adatigények meghatározása, az értékelések előkészítése, menedzsmentje és az értékelések 

eredményeinek kommunikálása.  

Ez a részleg készíti elő a MAHOP értékelési koncepcióját, összeállítja az Értékelési Tervet és 

Munkatervet a teljes MAHOP ciklusra vonatkozóan, biztosítva, hogy az ÉT összhangban 

legyen a monitoring és értékelési rendszerrel, és működteti az értékelési rendszert. Az ÉT és 

annak Munkaterve alapján az Irányító Hatóság felel az értékelések és a kapcsolódó 

tevékenységek megszervezéséért, és azért, hogy a 2014-2020 közötti programozási 

időszakban, legalább egyszer annak értékeléséért, hogy a MAHOP hogyan járult hozzá az 

egyes prioritások célkitűzéseihez (1303/2013/EU rendelet 56. cikkének (3) bekezdése 

alapján).  

Az IH a Data Collection Framework (továbbiakban: DCF) keretében az operatív programban 

kijelölt felelős szervezet közreműködésével intézkedéseket tesz az értékelésekhez szükséges 

statisztikai és monitoring adatbázis rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A szakmai 

részlegek valamint az értékelő bevonásával meghatározza az értékelések adatigényét, 

kezdeményezi módszertani útmutatók előkészítését, értékelési szempontokat, kérdéseket 

fogalmaz meg, elvégzi az értékelések (ex-ante, ex-post és tematikus) megrendelői oldali 

folyamatos projekt menedzsmentjét (tenderek menedzselése), beszámol a Program 

végrehajtásában résztvevők, a Monitoring Bizottság és az Európai Bizottság felé a folyamatos 

értékelési tevékenység eredményeiről, illetve intézkedik az eredmények kommunikálásáról a 

Program végrehajtásában érintettek felé. 

A Miniszterelnökség ez irányú tevékenységét a Földművelésügyi Minisztérium a Horgászati 

és Halgazdálkodási Főosztályon keresztül segíti.  

Az értékelési rendszer egyéb szereplőinek köre 

Adatszolgáltatók és egyéb intézmények, szervezetek 

Az Irányító Hatóság már a tervezés kezdetén bevonta a különböző adatszolgáltatókat (pl. 

kutatóintézetek, más minisztériumok, stb.) a monitoring és értékelési folyamatokba, hiszen 

ezen szereplők rendelkeznek a szükséges szakmai tudással, adatokkal, valamint esetlegesen 

kutatásokat végeznek az adott témában, vagy akár egyedi adatokat is gyűjtenek. 
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A monitoring adatok rendszeres gyűjtését az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet, 

valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézet végzik. 

Monitoring Bizottság 

A Monitoring Bizottság felülvizsgálja a Program végrehajtását, és a célkitűzései elérésének 

eredményeit (1303/2013/EU Rendelet 49. cikk). A Monitoring Bizottság megvizsgálja a 

Program értékelési tervével kapcsolatos tevékenységeket és eredményeket (ETHA Rendelet 

113. cikk) és észrevételeket tehet az IH számára a Program végrehajtása és értékelése 

tekintetében (1303/2013/EU Rendelet 49. cikk 4. pont). 

Értékelési Munkacsoportok 

Az Értékelési Munkacsoportok felállításának célja az értékelések elkészítésének nyomon 

követése és minőségbiztosítása, melyben részt vesz az IH, az FM, a Közreműködő Szervezet 

és a DCF koordinálásáért felelős szerv, illetve annak kapcsolattartója. 

Értékelők 

Az 1303/2013/EU Rendelet 54. cikk (3) bekezdése értelmében az értékeléseket a Program 

végrehajtásáért felelős hatóságoktól funkcionálisan független belső vagy külső szakértőknek 

kell végezniük. Az értékelők kiválasztása az értékelések nagyságától függően az EU és a 

magyar közbeszerzési szabályozás rendelkezéseinek megfelelően történik meg. 

Koordinációs szerepkör 

Az uniós programokkal kapcsolatos, a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése 

szerinti koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség látja el. A (8) bekezdés szerint a 

tagállam saját kezdeményezésére kijelölhet egy koordináló szervezetet, amelynek feladata a 

Bizottsággal való kapcsolattartás és a Bizottság tájékoztatása, az egyéb érintett kijelölt 

szervezetek tevékenységének koordinálása, valamint az alkalmazandó jog összehangolt 

alkalmazásának előmozdítása. Ezáltal a legfontosabb koordinációs feladatok egy helyen, a 

szakmai végrehajtástól elkülönítetten – a Kormány európai uniós források felhasználásáért 

felelős szervénél, a Miniszterelnökségen – kerülnek ellátásra.  

A koordináció kiterjed az ESB alapok mindegyikére. Ennek keretében az operatív 

programokat nyomon követő Monitoring Bizottságok mellett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 30. § szerint Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága kerül felállításra, 

amely a végrehajtási intézményrendszer szereplői, egyéb érintett kormányzati szereplők, 

valamint a meghatározó társadalmi, szakmai és civil partnerek részvételével átfogóan követi 

nyomon a programok megvalósulását, és tölti be a jogszabály által meghatározott 

monitoring bizottsági feladatokat. 
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Mind a VP, mind a MAHOP Irányító Hatósága a Miniszterelnökségen került kialakításra, 

elősegítve a két program kapcsolódását. 

Értékelési témák és tevékenységek 

Az értékelési témakörök és a tervezett tevékenységek indikatív ismertetése.  

A Bizottság 771/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint: 

Tájékoztatás a várható értékelési témakörökről és tevékenységekről, ideértve többek között az uniós 

követelmények teljesítését. Ki kell térni az egyes prioritások célkitűzésekhez való hozzájárulásának 

értékeléséhez szükséges tevékenységekre, az eredménymutatók értékeinek és hatásainak 

értékelésére, a nettó hatás elemzésére, a tematikus kérdésekre, a fenntartható fejlődéshez és az 

éghajlatváltozáshoz hasonló átfogó kérdésekre, valamint minden egyéb konkrét értékelési igényre. 

A tervezett értékelési témaköröket, időzítésüket táblázatban foglaltuk össze, amely az 

Értékelési Terv 11-13. oldalán található.         

Az Értékelési Tervben foglalt értékelési témakörök és tevékenységek támogatják a Program 

hatékony végrehajtását és a célkitűzések elérését.  

A 2014-2020-as időszakban az ESB alapok, ideértve az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot 

is, vonatkozásában az eredmény-alapú szemlélet került előtérbe. Ez azt jelenti, hogy az 

operatív program hozzájárulása az EU 2020 stratégiához folyamatos monitoring tárgyát 

képezi, és nem megfelelés esetén szankciókra kerülhet sor. Emiatt az Irányító Hatóság a 

programozási időszak során legalább egy elemzést készít, amely kimutatja, hogy az ESB 

alapokból érkező támogatás hogyan járul hozzá a prioritás célkitűzésének teljesítéséhez. Ez 

az elemzés a monitoring indikátorok (különösen az eredménymutatók) értékelését is 

magában foglalja, és kimutatja az operatív program fizikai és pénzügyi teljesítésének 

előrehaladását. A részcéloknak és az indikátor-célértékeknek való nem megfelelés pénzügyi 

következményekkel járhat, ezáltal az átfogó és időben pontos értékelés döntő jelentőségű. 

Az operatív program megfelelő kapcsolódásokkal rendelkezik más ESB alapokhoz és operatív 

programokhoz az alábbi területeken: 

 energiatakarékosság (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP) 

 közlekedési infrastruktúra (Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, IKOP, 

Környezet- és Energia Hatékonyság Operatív Program, KEHOP, valamint 

Vidékfejlesztési Program, VP) 

 kutatás, fejlesztés és innováció (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, 

GINOP és Vidékfejlesztési Program, VP) 
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Az értékelések célja, hogy javítsák a MAHOP tervezését és végrehajtását az alábbi 

szempontok vizsgálatával: 

 Relevancia: a Program beavatkozásai valóban a legfontosabb szükségletekre adnak-e 

választ 

 Hatékonyság és eredmények: a célkitűzések és a célok milyen mértékben teljesülnek 

 Eredményesség: elért eredmények és hatások összevetése a befektetett (különösen 

pénzügyi) erőforrásokkal 

 Hatás: a beavatkozások milyen mértékben járulnak hozzá a Program területén elérni 

kívánt változásokhoz. 

Az értékelés keretén belül a Program megvalósításnak megfelelő szakaszában készül előzetes 

(megvalósíthatósági) értékelés, folyamatos (időközi) értékelés, utólagos (eredmény) 

értékelés; valamint ezeken kívül elmélet-alapú értékelések és tényellentétes 

hatásértékelések, projektértékelések. 

A MAHOP-ra vonatkozó Stratégiai Környezeti Vizsgálat (a továbbiakban: SKV) szerint a 

Program számos környezeti szempontból is valószínűsíthetően kedvező hatású beavatkozást 

határoz meg; ezek halgazdálkodási és gazdasági (pl. foglalkoztatási), ökológiai és környezeti 

hatásait a Program indikátorai megbízhatóan nyomon követik majd. Az SKV jelentés azt is 

kifejti, hogy összességében a MAHOP végrehajtása a legtöbb területen pozitív hatással lesz a 

tágabb értelemben vett környezetre. A környezeti értékelés során vizsgált 21 értékelési 

kategória nem csak a klasszikusnak tekinthető környezeti elemeket és rendszereket 

tartalmazza, hanem olyan „struktúrákat” is, amelyek a környezet és a természet jó 

állapotának fenntartásához nélkülözhetetlenek.  

A közösségvezérelt helyi fejlesztés értékeléséhez szükséges egyedi követelmények: 

• Magyarország esetében nem alkalmazandó. 

Az értékelés forrásigénye 

Az értékelések elkészítéséhez rendelkezésre álló keret nettó 10 millió forint.



 

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

Javasolt értékelési témakörök 

Sorszám Értékelés fókusza Értékelési feladat indoklása 
Értékelés kapcsolódása más OP-k 

tevékenységéhez 

Értékelés 
tervezett 

ideje, 
időtartama 

Tervezett értékelési 
módszerek 

1. 

Energiahatékony beruházások 
növelése, a vízhasználatra és 
vízminőségre gyakorolt negatív 
hatás csökkentését 
eredményező beruházások 
támogatása. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 
Rendeletének 8. cikkével összhangban a MAHOP is figyelembe 
veszi a fenntartható fejlődés elvét, valamint a környezet 
minőségének megóvása, védelme és állapotának javítása 
célját. 
Uniós prioritás és MAHOP cél a környezeti szempontból 
fenntartható, erőforrás-hatékony akvakultúra és feldolgozás 
támogatása. 
 

A MAHOP támogatja az akvakultúra-
termeléshez és feldolgozáshoz kötődő 
energiatakarékos technológiák és eszközök 
beszerzését, míg a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program (GINOP) 
támogatja az akvakultúra-vállalkozások 
épületeinek energiahatékonyságát szolgáló 
beruházásokat. 
 

2018-2023 

- a támogatási intézményrendszeri 
adatok értékelése 
- célzott vizsgálatok a támogatottak 
körében 
- esettanulmány készítése 
- monitoring adatelemzés 

2. 

A környezetvédelmi 
szolgáltatásokat biztosító 
akvakultúra, valamint a 
környezet állapotának és a 
természetes élőhelyek 
javításának a támogatása. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 
Rendeletének 8. cikkével összhangban a MAHOP is figyelembe 
veszi a fenntartható fejlődés elvét, valamint a környezet 
minőségének megóvása, védelme és állapotának javítása 
célját. 
MAHOP egyedi célkitűzés a természetes vizek rehabilitációja, 
valamint a magas szintű környezetvédelmet biztosító 
akvakultúra előmozdítása. 
 

A KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési 
terület és beavatkozási irány aspektusai (pl. 
fenntartható környezet biztosítása) a MAHOP 
előkészítése során is figyelembe vételre 
kerültek. 

2018-2023 

- a támogatási intézményrendszeri 
adatok értékelése 
- célzott vizsgálatok a támogatottak 
körében 
- monitoring adatelemzés 

3. 

A halfogyasztási szokások 
változása, a fogyasztói 
magatartás változása, a 
fogyasztói igényekhez való 
alkalmazkodás, 
termékfejlesztés. 

Uniós prioritás a piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása. 
Egyedi célkitűzés a halászati és akvakultúra termékek piac-
szervezésének javítása és a hal-marketing támogatása. 
 

Nincs 2018-2023 

- a támogatási intézményrendszeri 
adatok értékelése 
- célzott vizsgálatok a támogatottak 
körében 
- interjúk készítése 
- statisztikai adatok elemzése 
 

4. 
Kutatás, fejlesztés, technológiai 
innováció 

Uniós prioritás a környezeti szempontból fenntartható, 
erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú 
akvakultúra támogatása, valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása. 

A MAHOP támogatja az innovatív módszereket 
és technológiákat – a halgazdálkodási ágazat 
szereplőinek versenyképességét szolgáló 
termék- és folyamat innovációk támogatása, 

2018-2023 

- a támogatási intézményrendszeri 
adatok értékelése 
- célzott vizsgálatok a támogatottak 
körében 
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 amelyek a halnevelés és a hallal való bánás új 
módszereinek alkalmazásán, új vagy 
lényegesen javított termékek, új, jó piaci 
potenciállal rendelkező tenyésztett halfajok, új 
vagy tökéletesített irányítási és szervezési 
rendszerek bevezetésén keresztül, történik. A 
KFI területét a GINOP és a VP is támogatja. 
 

- esettanulmány készítése 
- monitoring adatelemzés 

5. 

Vállalkozások, különösen a kkv-
k versenyképességének 
javítása, a helyi gazdaság 
erősödése 

Uniós prioritás az akvakultúra-ágazati vállalkozások és 
különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének 
fokozása (beleértve a munkakörülmények javítását), valamint 
a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló 
beruházások támogatása. 

A GINOP és a MAHOP közötti kapcsolódások 
elsősorban a hazai kkv-k versenyképességének 
javítása és növekedésének előmozdítása 
területén állnak fenn. A GINOP-hoz hasonlóan 
a MAHOP is támogatja a kkv-k beruházásait. A 
halfeldolgozó kkv-k a GINOP támogatást a 
haltermeléstől/ feldolgozástól és értékesítéstől 
független tevékenységekhez vehetik igénybe. 
 

2018-2023 

- a támogatási intézményrendszeri 
adatok értékelése 
- célzott vizsgálatok a támogatottak 
körében 
- esettanulmány készítése 
- interjúk készítése 

6. 
Az esélyegyenlőségi és 
munkahely-teremtési célok 
érvényesülése 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 
Rendeletének 7. cikkével összhangban a MAHOP is figyelembe 
veszi a horizontális elvek érvényesülését és magában foglalja 
az ezt célzó intézkedések leírását (a férfiak és a nők 
esélyegyenlősége, a hátrányos megkülönböztetés tilalma). 
 

A MAHOP és a VP kiemelt célja a foglalkoztatás 
bővítése. A MAHOP esetében ez kizárólag az 
akvakultúrával kapcsolatos tevékenységekre 
korlátozódik, ami nem jelenik meg a VP-ben. 

2018-2023 

- a támogatási intézményrendszeri 
adatok értékelése 
- célzott vizsgálatok a támogatottak 
körében 
- esettanulmány készítése 
- interjúk készítése 
- monitoring adatelemzés 
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Adatgyűjtési és információszolgáltatási stratégia 

A MAHOP végrehajtásával kapcsolatos statisztikai adatok rögzítésére, tárolására, kezelésére és 

jelentésére szolgáló rendszer, valamint az értékelés céljait szolgáló monitoringgal kapcsolatos 

adatszolgáltatás rövid bemutatása.  

A Bizottság 771/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint: 

Az operatív program végrehajtására vonatkozó statisztikai információk nyilvántartására, 

karbantartására, kezelésére és jelentésére szolgáló rendszer rövid ismertetése, valamint az 

értékeléshez szükséges monitoring adatok biztosítása. A felhasználandó információforrások, a 

hiányzó adatok, az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó lehetséges intézményi kérdések és a javasolt 

megoldások megnevezése. Ebben a szakaszban igazolni kell, hogy kellő időben megfelelő, működő 

adatkezelési rendszerek állnak majd rendelkezésre. 

Az értékelések előkészítésének egyik legfontosabb tevékenysége a közös és program-

specifikus indikátorokhoz kapcsolódó adattípusok meghatározása. Meg kell bizonyosodni 

arról, hogy a teljes programozási időszak alatt az adatok megfelelő minőségben és ésszerű 

költségek mellett állnak rendelkezésre.  

Magyarország biztosítja az értékelések végrehajtásához szükséges erőforrásokat, és 

gondoskodik az értékelésekhez szükséges adatok előállításához és gyűjtéséhez szükséges 

eljárásrendek meglétéről. A tervezett adatgyűjtési intézkedések a monitoring-rendszer 

javítását is szolgálják. 

Az ETHA Rendelet 115. cikkének értelmében a tagállamok biztosítják, hogy az értékelések 

megfeleljenek a 107. cikkel összhangban elfogadott közös értékelési és monitoring 

rendszernek, megszervezik a szükséges adatok előállítását és gyűjtését, és az értékelők 

rendelkezésére bocsátják a monitoring rendszer által biztosított különböző információkat. 

Az értékelésekben érintett adatgyűjtő szervezetek: Irányító Hatóság, Közreműködő 

Szervezet, Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Agrárgazdasági Kutató 

Intézet, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal stb. 

A monitoring célját szolgáló adatokat az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet 

(pénzügyi mutatók), az Agrárgazdasági Kutató Intézet (akvakultúra adatok) és a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (természetesvízi halászati adatok) rutinszerűen gyűjtik.  

Az Irányító Hatóság a MAHOP hatékony és magas színvonalú megvalósítása érdekében 

hatékony monitoring és értékelési rendszert dolgoz ki.  
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A 2014-2020-as időszakban az általános rendelkezések megállapításáról szóló rendelet és az 

ETHA rendelet nem várja el a tagállamoktól, hogy az időközi értékelést egy adott időpontban 

végezzék el. E helyett az a szemlélet alkalmazandó, miszerint az értékelés a programozási 

ciklus szerves része, és az a programozási cikluson belül bármely megfelelő időben 

elvégezhető. Ezt figyelembe véve a folyamatos értékelés folyamatos beszámolást tesz 

szükségessé. 

A különböző indikátortípusok gyűjtése és értékelése különböző testületek feladatát képezi. 

Az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet a pályázati kiírások, a határidők, az 

ellenőrzés és a támogatás átutalásának megfelelő időzítése révén kiemelt hatással van a 

pénzügyi mutatókra. A teljesítménymutatók kiszámított célértékeinek elérése főként a 

stratégia szakmai minőségétől és kidolgozásától függ. 

Ütemterv 

A programozási időszak főbb lépései, valamint az eredmények megfelelő időben való teljesítéséhez 

szükséges időszakok tervezete. 

A Bizottság 771/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint: 

Az értékelési eredmények határidőre történő biztosítását szolgáló tervezett tevékenységek 

ismertetése, különös tekintettel a közös rendelkezésekről szóló rendeletben előirányzott kötelező 

értékelésekre, a 2017. és 2019. évi bővített éves végrehajtási jelentésekhez szükséges adatokra és az 

utólagos értékelési jelentésre. 

Az értékelési tevékenységek eredményeit elsősorban az Irányító Hatóság funkciót ellátó 

Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Államtitkárság szakmai részlegei, valamint a 

Monitoring Bizottság hasznosítják. 

Az értékelések a teljes programozási időszakra vonatkoznak. Az Irányító Hatóság ezen 

időszak során ad hoc értékeléseket is végezhet.  

A hatásértékeléseket úgy kell elvégezni, hogy azok beilleszthetők legyenek a 2022. december 

31-ig benyújtandó értékelési jelentésbe. E jelentés célja az utólagos (ex post) értékelés 

támogatása is. 

A tapasztalatok felhasználásának (follow up) elsődleges célja a Program végrehajtásának a 

kitűzött célokkal való folyamatos összevetése.  

Amennyiben az értékelések a kitűzött (elvárt) célok megvalósításában szignifikáns 

elmaradást, eltérést vagy hibát mutatnak, úgy az IH és a MB javaslatokat tesz annak 
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korrekciója érdekében. Ilyen intézkedések lehetnek különösen: célzott kommunikációs 

eszközök; az ügyfelek vagy a végrehajtó intézményrendszer tagjainak további képzése; 

módosítások a megvalósítási mechanizmusokban, végső soron programmódosítás 

kezdeményezése. 

A Program végrehajtása során az együttműködő hatóságok és a jogszabályoknak megfelelő 

kiválasztási folyamaton átesett értékelő szervezetek az együttműködési megállapodásaikban 

és a szerződésekben lefektetik a szükséges határidőket, amelyek szükségesek a jelentések 

előírt határidőkre való megküldéséhez. 

Tájékoztatás 

Annak ismertetése, hogy az értékelés megállapításairól miként tájékoztatják a megcélzott 

kedvezményezetteket, beleértve az értékelési eredmények felhasználásának nyomon követésére 

létrehozott eljárások leírását. 

A Bizottság 771/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint: 

Az értékelési eredményeknek az érdekelt felek és a döntéshozók körében történő terjesztésére 

vonatkozó információk, valamint az értékelési eredmények felhasználásának nyomon követését célzó 

mechanizmusok ismertetése. 

Az értékelések eredményei csak abban az esetben hasznosíthatóak és végrehajthatóak, ha 

azok a megfelelő célcsoport számára időben kommunikálásra kerülnek. Az értékelési 

eredmények közzétételére vonatkozó megfelelő kommunikációs stratégia az értékelési 

tevékenységek tervezésének alapvető, elengedhetetlen része. 

Az ETHA Rendelet 115. cikkének értelmében az értékelési jelentéseket a tagállamok az 

interneten, a Bizottság pedig az Európai Unió honlapján teszi közzé. 

A 1303/2013/EU rendelet 54. cikkének (4) bekezdése továbbá kimondja, hogy minden 

értékelést a lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni. 

A MAHOP Irányító Hatóság kommunikációs tevékenységének céljai a következőek: 

 Hal és haltermékek fogyasztásának növelése a lakosság körében 

 MAHOP megismertetése a potenciális kedvezményezettekkel 

 A lakosság környezettudatosságának növelése, fenntartható fogyasztási szokások 

elterjesztése 

 Az előző programciklus során elért eredmények bemutatása 
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 A lakosság tájékoztatása a MAHOP elért eredményeiről és az Európai Unió 

támogatásainak ebben játszott szerepéről 

 A Monitoring Bizottság és egyéb, a Program érintettjeinek (szakmai, érdekképviseleti 

és civil szervezetek, esélyegyenlőséget elősegítő szervezetek, és helyi hatóságok, 

tervezést és végrehajtást támogató külső szakértők és tanácsadók) folyamatos 

tájékoztatása 

 Tájékoztatás a MAHOP céljainak, prioritásainak, intézkedéseinek megvalósításához 

kapcsolódó értékelések, tanulmányok eredményeiről 

A kommunikáció eszközei: 

 Médiakampányok 

 Konferenciák, workshopok szervezése 

 Innovatív, interaktív kommunikációs eszközök (pl. közösségi média használata, 

mobilapplikáció fejlesztése) 

 Legjobb gyakorlatok összegyűjtése, elemzése és megosztása 

 Honlap üzemeltetése (www.palyazat.gov.hu) 

 Egyéb releváns szakmai oldal (www.halaszat.kormany.hu) 

Az ETHA Rendelet 119. cikkének értelmében az Irányító Hatóság felelős az egységes honlap 

vagy egységes webportál létrehozásáért, amely tájékoztatást nyújt az egyes tagállamok 

operatív programjáról és hozzáférést biztosít azokhoz. Emellett a következő feladatokat látja 

el a 119. cikk (1) bekezdése értelmében:  

 a lehetséges kedvezményezettek tájékoztatása az operatív program finanszírozási 

lehetőségeiről; 

 az ETHA szerepének és eredményeinek terjesztése az uniós polgárok körében a 

partnerségi megállapodások, operatív programok és műveletek eredményeiről és 

hatásáról szóló tájékoztatási és kommunikációs intézkedések révén. 

 annak biztosítása, hogy a közös halászati politika szabályainak való megfelelés 

biztosítását célzó intézkedések összefoglalása – ideértve mind a tagállamok vagy a 

kedvezményezettek szabálysértésének. 

 

Az ETHA Rendelet 119. cikk (2) bekezdése értelmében az ETHA-ból nyújtott támogatás 

átláthatóságának biztosítása érdekében a tagállamok CSV vagy XML formátumban jegyzéket 

vezetnek a műveletekről, melyet az egységes honlapon vagy webportálon keresztül 

hozzáférhetővé tesznek, és amely tartalmazza az operatív program műveleteinek 

felsorolását és összefoglalását. A műveletek jegyzékére vonatkozó minimális tájékoztatási 

követelményeket a rendelet V. melléklete állapítja meg. 

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.halaszat.kormany.hu/
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Források 

A terv végrehajtásához előreláthatóan szükséges erőforrások leírása, beleértve az adminisztratív 

kapacitás, az adatok, a pénzügyi források és az informatikai szükségletek ismertetését.  

A Bizottság 771/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint: 

A terv végrehajtásához szükséges és előirányzott erőforrások leírása, ideértve az adminisztratív 

kapacitás, az adatok, a pénzügyi források és az informatikai szükségletek megjelölését. Az értékelési 

terv teljes körű végrehajtásának biztosítását célzó, tervezett kapacitásépítési tevékenységek 

ismertetése. 

Pénzügyi források 

Az Irányító Hatóságnak meg kell vizsgálnia az Értékelési Tervhez kapcsolódó monitoring és 

értékelési igényeket, és elegendő forrást, valamint kapacitást kell biztosítania a vállalt 

feladatok elvégzéséhez. A 1303/2013/EU rendelet 59. cikkének értelmében a tagállam 

kezdeményezésére az ESB alapok többek között monitoring, értékelési, tájékoztatási és 

kommunikációs intézkedéseket támogathatnak. 

A megelőző időszak programjához hasonlóan Magyarország a 2014–2020-as időszakban is 

élni kíván a tagállam kezdeményezésére alkalmazott technikai segítségnyújtás (TS) 

lehetőségével. 

A tagállam kezdeményezésére alkalmazni kívánt technikai segítségnyújtási keret az ETHA 

rendelet 78. cikke szerint az operatív program teljes összegének legfeljebb 6 %-a lehet. 

Azonban a Partnerségi Megállapodás értelmében a technikai segítségnyújtásra fordítható 

keret Magyarország esetében az OP teljes összegének maximum 0,9%-a. Ha ez az összeg 

nem elegendő, az esetleges többletköltségeket a magyar kormány fedezi. A Partnerségi 

Megállapodás, a 0,9%-os felső küszöbbel együtt, 2016-ban felülvizsgálható. 

A TS keret terhére többek között az operatív program előkészítési, irányítási, monitoring, 

értékelési, tájékoztatási és kommunikációs, hálózatépítési, panaszkezelési, kontroll- és 

auditintézkedései támogathatóak. A TS további alkalmazási területei a kedvezményezettek 

adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések, beleértve az elektronikus 

adatcsere rendszereket, valamint a tagállam hatóságainak és a kedvezményezetteknek az 

alap kezelésével és igénybevételével kapcsolatos kapacitásai megerősítését szolgáló 

intézkedéseit. 
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Humánerőforrás - és kapacitásépítés 

Hatékony monitoring és értékelés nem végezhető el a megfelelő emberi erőforrások 

rendelkezésre állása nélkül. Amellett, hogy megfelelő számú munkatársnak kell 

rendelkezésre állnia az értékelési és monitoring feladatok elvégzéséhez, kiemelten fontos, 

hogy a munkatársak megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. 

Az IH nagyon fontosnak tartja, hogy az értékelés és az adatgyűjtés a lehető 

legköltséghatékonyabb és egyszerűbb módon történjen, ne okozzon túlzott adminisztratív 

terhet és további költségeket egy ilyen kis program számára. Az értékelés, témától függően 

az ágazatot jól ismerő és az ágazati eredményeket nyomon követő intézmények bevonásával 

történik, (egyetemek, kutatóintézetek) illetve független értékelő szakember részvételével, 

aki már a tervezés kezdetétől nyomon követi a Program alakulását és az előzetes értékelést 

is végzi. Az IH munkatársai közül a TS és a pénzügyi tervezés és végrehajtás tekintetében 

külön értékelési feladatok merülhetnek fel, ezért az IH kollégái nemzetközi értékelés 

továbbképzéseken vesznek részt, közösen a VP Irányító Hatóságának kollégáival.  

 


