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Az Európai Halászati Alapról szóló rendeletnek megfelelıen a promóció keretében 
hagyományteremtı jelleggel 2009. május 22-én a Debreceni Egyetem AMTC Agrárgazdasági 
és Vidékfejlesztési Karának szervezésében került megrendezésre az "I. HOP konferencia". A 
HOP Magyarország Halászati Operatív Programjának rövidítése és az EU 
társfinanszírozásával megvalósítható 2007-2013 között megvalósítható középtávú 
halászatfejlesztési tervet tartalmazza. Az elsı Konferencia fı témája a halászati beruházási 
támogatások volt és apropóját az elsı támogatási kérelem beadási ciklus (2009. június 1-július 
31) volt 
    
A rendezvényen a "halas" szakma számos képviselıje jelen volt, mintegy 160 fı, a program 
megvalósításában résztvevı személyektıl elsı kézbıl kapott teljes körő tájékoztatást. 
  
900 órakor kezdıdött a Sajtótájékoztató a Tanácsteremben, melyre a helyi és országos média 
képviselıi kaptak meghívást.  
930-kor Prof. Dr. Nábrádi András az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar dékánja, mint 
házigazda köszöntötte a konferencia résztvevıit, méltatva a halászatfejlesztés jelentıségét és a 
Debreceni Egyetem ezirányú törekvéseit, továbbá kifejezte örömét, hogy ennek a kiemelkedı 
eseménynek Debrecen és azon belül is a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és 
Vidékfejlesztési Kara adhatott otthont. 
  
Ezt követıen Sirman Ferenc szakállamtitkár a HOP Irányító Hatóságának (IH) vezetıje a 
szaktárca részérıl köszöntötte a résztvevıket. Elmondta, hogy az Európai Halászati Alapból 
2007 és 2013 között 34,8 millió euró, a nemzeti hozzájárulással kiegészülve 46,8 millió euró, 
(azaz mintegy 13,3 milliárd forint) áll rendelkezésre, mely kb. annyi, mint az ágazat éves 
bruttó termelési értéke. Ennek mintegy 70%-a az EHA 2. tengelye mentén halászati 
beruházásokra használható fel, míg 25%-a 3. tengely mentén kollektív és promóciós 
intézkedések megvalósítására használható fel. A maradék 5% az 5. prioritási tengely mentén 
az un. Technikai segítségnyújtás keretében program promócióra és program adminisztrációra 
használható fel. A HOP elsıdleges célja, hogy növekedjen Magyarországon a 
halfogyasztás, illetve, hogy javuljon a magyar halászati ágazat hazai és nemzetközi szinten 
értelmezett versenyképessége. Magyarország az EU rangsor utolsó helyen áll a mintegy 4 
kilogrammos évenkénti fogyasztással (az uniós átlag kb. 22 kg/fı/év). A leghamarabb 
elérendı célnak nevezte, hogy felzárkózzon az ország a mostani utolsó elıtti helyezetthez, 
hogy Magyarország elérje a 6 kilogrammos évenkénti átlagos fogyasztást.  
Ezután került sor az elıadásokra. 
  
Dr. Pintér Károly osztályvezetı (FVM) ismertette az EU Közös Halászati Politikájának 
(KHP) fıbb elemeit, valamint az Unió halászati szakigazgatási rendszerének felépítését és 
mőködését. Hangsúlyozta, hogy a halállomány közös örökségünk része és fontos prioritás a 
halállományok védelme a kifogható halmennyiség szabályozásával. Az elıadás alapján 
jobban érthetıvé vált az európai Közös Halászati Politika "szellemisége", létrejöttének és 
mőködésének célja.  
  



Gábor János a HOP Irányító Hatósági Osztály, osztályvezetıje (FVM) bemutatta a HOP 
intézményi felépítését, mőködését és szerepét a magyar halászati támogatások rendszerében, 
valamint ennek kapcsolódását az EU halászati irányításához.  
  
Dr. Szőcs István egyetemi docens (DE AVK) ismertette azt a munkát, melyet a HOP 
tervezése során a szakértık elvégeztek. Kiemelte, a középtávú tervezés nem ért véget, hiszen 
a források évente állnak rendelkezésre így szükséges a program folyamatos felülvizsgálata és 
illesztése a mindenkori büdzséhez. Ugyancsak bemutatta azt az adatlapot, melyet a potenciális 
pályázóknak kell kitölteni és visszajuttatni a programirányításhoz, hiszen csak így lehetséges 
a valós igényekhez illeszkedı pályázati konstrukciók kialakítása.  
  
Dr. Réczey Gábor tanácsos a HOP Monitoring Bizottságának titkára (FVM) a program 
szakmai, társadalmi és a közigazgatási egyeztetési folyamatáról szólt. Elmondta, hogy a HOP 
jelenlegi formájában milyen széleskörő és többfordulós egyeztetések eredményeként alakult 
ki. E mellett a program végrehajtását felügyelı Monitoring Bizottság szervezeti felépítését és 
mőködését is ismertette. Ez a szervezet vizsgálja az operatív programok végrehajtásának 
hatékonyságát és minıségét.  
  
Szabó Mária osztályvezetı, a HOP Igazoló Hatóságának vezetıje (FVM) a HOP jogszabályi 
hátterérıl és a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségrıl tartotta elıadását. A legfontosabb 
joganyagok bemutatása és értelmezése mellett kiemelte a monitoring szerepét a program 
lebonyolításában.  
  
Módos Zsuzsanna a HOP pénzügyi és monitoring referense (FVM) a HOP pénzügyi 
vonatkozásait ismertette. Kiemelte, hogy mivel közpénzekrıl van szó, így az átláthatóság, 
ellenırzés és nyilvánosság elveinek érvényesítése fokozott figyelmet kap. Részletesen 
bemutatta a kifizetési folyamatokat, az ezekkel kapcsolatos teendıket, feladatokat és 
hatásköröket mind a kedvezményezettek, mind a résztvevı szervezetek részérıl.  
  
A Konferencia utolsó elıadója Katics Máté jogcímfelelıs (MVH) volt, aki a HOP 2. 
tengelyes intézkedések keretében benyújtható támogatási kérelmekrıl tartotta elıadását. Igen 
részletesen, gyakorlati példákkal alátámasztva mutatta be a program általános- és intézkedés-
specifikus dokumentumait, a támogatási kérelem mellékleteit, adatlapokat, kitöltési 
módszertant, a döntésrıl szóló határozathozatali folyamatot, valamint az ellenırzés menetét a 
2. tengely mindhárom fı támogatási területén (akvakultúra termelı beruházások, 
természetesvízi halászat, halfeldolgozáshoz és értékesítés). Külön szólt a támogatás 
igénylésérıl, a támogatott mővelet megkezdésérıl és befejezésérıl, a jogosultsági 
kritériumokról, az ügyfél kötelezettségeirıl, valamint a lehetséges jogkövetkezményekrıl is.  
  
Ezután a felmerült kérdésekre kaphattak választ az érdeklıdık, majd Dr. Orosz Sándor a 
Haltermelık Országos Szövetségének és Terméktanácsának igazgatója zárta az I. HOP 
Konferenciát. Zárszavában a konferencia fıbb megállapításait összegezte, melyben kiemelte, 
hogy ezt a mintegy 13,3 milliárd forintot értelmesen és egyben hatékonyan kellene elkölteni 
az ágazatnak. Kitért arra is, hogy a jelenlegi információk szerint soha nem fog még egyszer 
ekkora pénzügyi alap rendelkezésére állni a hazai halászságnak, hogy modernizálja és bıvítse 
a meglévı termelési alapokat. 
  
A konferencia végén a résztvevık kitöltöttek egy adatlapot a HOP keret terhére tervezett 
beruházásaikról, amelybıl egy összefoglaló statisztikai jelentés készült. 
 


