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FELHÍVÁS 

 

Az akvakultúra ágazat kieső jövedelmének részleges kompenzációjára 

A Felhívás címe: A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító 

akvakultúra fejlesztésének előmozdítása 

 

A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.5-2018 

 

Magyarország Kormányának Felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és 

középvállalkozások
1
 (a továbbiakban: KKV) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása céljából. 

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítását. 

 

A célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítására igényelhető részleges 

kompenzációs támogatás az akvakultúra termelők részére: 

 

A hagyományos technikákon alapuló extenzív tógazdasági haltermelés, többek között a természet 

és a biológiai sokféleség megőrzésének és javításának, valamint a tájképi elemek megóvásáért 

nyújtott szolgáltatásának támogatása. 

 

A cél elérését a Kormány az akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen 

Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

 

                                                      
1
 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 

feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 
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Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 70.200 Ft/hektár/5 év vissza nem térítendő 

részleges kompenzációs támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, az akvakultúra 

ágazatra vonatkozó célok eléréséhez. 

                                                      
2
 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 

feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 

www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (a továbbiakban: MAHOP) meghatározott 2.5 

intézkedés célja a hagyományos technikákon alapuló extenzív tógazdasági haltermelés támogatása a 

természet és a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javításához, valamint a tájképi elemek 

megóvásához nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő többletköltségek és kieső jövedelem részleges 

kompenzációja révén. 

 

A 2007-2013-as időszakban a Halastavi Környezetgazdálkodási Program (HKP) keretében részleges 

kompenzáció került kifizetésre a programban résztvevő termelőknek az ötéves időszak első két évében. 

Az új időszakban a jelen Felhívás keretében Magyarország elindítja a „Vizesélőhely és vízimadár-

élőhelyvédelmi célprogramot”. A programban való részvétel önkéntes. A résztvevőknek öt éven keresztül 

bizonyos, a vízi élővilágot támogató ún. „zöld” akvakultúra módszereket kell alkalmazniuk. A korábbi 

tapasztalatok szerint az ilyen jellegű intézkedések az extenzív halastavakon ténylegesen növelik a 

madárfauna létszámát és fajgazdagságát, ami egyben az ott táplálkozó madárfajok fokozott 

halfogyasztását is eredményezi.  

 

Jelen Felhívás általános célkitűzése a vizes élőhelyek fokozott megőrzése és fejlesztése, élő-, táplálkozó- 

és költőhely biztosítása, környezeti terhelés csökkentése, és az édesvízi készletek megőrzése a 

természeti erőforrásokat megújító extenzív tógazdasági technológiák alkalmazása révén. Cél továbbá a 

halastavi ökoszisztémákhoz kapcsolódó természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 

élőhelyeinek kiemelt védelme. 

 

A Felhívás specifikus célja, hogy a természet- és környezetvédelmi, valamint a vízgazdálkodási 

korlátozásokból fakadó hozamkiesést és termelési költségnövekedést, valamint a természetvédelmi 

szempontból fontos fajok populációinak fenntartása érdekében, extenzív tógazdasági technológiából 

származó, megújuló természeti erőforrások fenntartása érdekében elmaradt/kieső jövedelmet részlegesen 

kompenzálja. 

 

Kiemelten védendő állatfajok: kis kárókatona (Phalacrocorax pygmaeus), kanalasgém (Platalea 

leucorodia), kis lilik (Anser erythropus), gulipán (Recurvirostra avosetta), cigány réce (Aythya nyroca), 

bölömbika (Botaurus stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), bakcsó (Nycticorax nycticorax), 

üstökösgém (Ardeola ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), nagy kócsag (Egretta alba), gólyatöcs 

(Himantopus himantopus), küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), kormos 

szerkő (Chlidonias niger), mocsári teknős (Emys orbicularis), európai vidra (Lutra lutra). 

 

Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek részesülhetnek pozitív elbírálásban, 

amelyek a fenti célkitűzéseknek megfelelnek. 
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1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 995.214.266 Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A részleges kompenzációs támogatás 75%-

át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma a MAHOP 2.5-ös intézkedése esetében összesen:  

90 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a 

MAHOP Irányító Hatóság hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves 

Fejlesztési Keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a  

06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken  

8:30-14:00 óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek - mint a célprogram elemei - mindegyikét meg kell 

valósítani! 

 

1. A részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló halastó területnek/haltermeléssel 

hasznosított víztározónak három évente legalább egyszer teljes lecsapolásra és feltöltésre kell 

kerülnie. A lecsapolásra vonatkozó bejelentést legkésőbb a lecsapolás megkezdéséig írásban 

meg kell tenni a KSZ felé (mahop@allamkincstar.gov.hu e-mail címre). 

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a Tógazdálkodási Napló, illetve a lecsapolásra 

vonatkozó, KSZ részére megküldött bejelentés. 

http://www.szechenyi2020.hu/
mailto:mahop@allamkincstar.gov.hu
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2. A programba bevont halastóba/haltermeléssel hasznosított víztározóba évente több mint 50 kg/ha 

ponty népesítő anyagot kell telepíteni. A kihelyezés maximális mértéke ezen halfajra 

vonatkoztatva 700 kg/ha/év lehet. Ezen elvárásoknak nem kell megfelelnie: (a) ivadéknevelésre 

(elő- és utónevelés) beállított halastavaknak; (b) tároló és telelő tavak. 

Amennyiben az adott halastavat/haltermeléssel hasznosított víztározót az adott évben csak 

részben, vagy egyáltalán nem halásszák le, úgy a következő évi telepítési kötelezettséget az 

előző évi halhozamból teljesítettnek kell tekinteni. A részbeni lehalászásról, vagy az adott tó adott 

évi le nem halászásáról a Tógazdálkodási Naplóban adatot kell szolgáltatni. 

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a Tógazdálkodási Napló, a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott „Lehalászás” 

című jelentőlap, valamint a népesítő anyag vásárlását alátámasztó számviteli bizonylatok, 

amennyiben nem saját előállítású népesítő anyagot helyez ki. A dokumentumokat a támogatási 

kérelemhez a kifizetési kérelemhez és a benyújtandó szakmai beszámolókhoz is be kell nyújtani. 

3. A halastavi tápanyag-gazdálkodásban kizárólag szerves istállótrágya használható. Műtrágya 

felhasználása tilos. 

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a kedvezményezett nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy a támogatási időszakban kizárólag szerves istállótrágyát használ, a 

Tógazdálkodási Napló, valamint a szerves istállótrágya vásárlását/felhasználását igazoló 

dokumentum az 1. számú szakmai mellékletben írtak alapján. A dokumentumokat a támogatási 

kérelemhez, a kifizetési kérelemhez és a benyújtandó szakmai beszámolókhoz is be kell nyújtani. 

4. Telepesen fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körén belül kötelező a 

hínárvegetáció fenntartása, amely nem gyéríthető. A hínárvegetáció gyérítése mechanikus 

módszerrel, abban az esetben lehetséges, ha a támogatást igénylő rendelkezik a területre 

érvényes éves Hínárkezelési Tervvel és azt a működési területe alapján érintett természetvédelmi 

hatóság engedélyezte. 

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a hínárkezelési terv (amennyiben releváns), a 

működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság határozata (amennyiben releváns), 

valamint a Tógazdálkodási Napló. A dokumentumokat a támogatási kérelemhez, a kifizetési 

kérelemhez és a benyújtandó szakmai beszámolókhoz is be kell nyújtani. 

5. Nádaratás és egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységek (különösen a szállítás és kihúzás) 

végzése, december 15. és február 15. között a rizómák károsítása nélkül engedélyezett, 

amennyiben azt a támogatás kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő jelezte. A nádas terület 

15%-át minden évben, forgó rendszerben lábon kell hagyni.  

A támogatást igénylőnek a részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló területre 

érvényes éves Nádaratási Tervvel kell rendelkeznie, amennyiben nádgazdálkodást folytat.  

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a Nádaratási Terv (amennyiben releváns), a 

működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság határozata (amennyiben releváns), 

valamint a Tógazdálkodási Napló. A dokumentumokat a támogatási kérelemhez, a kifizetési 

kérelemhez és a benyújtandó szakmai beszámolókhoz is kell benyújtani. 
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6. Madárriasztás a működési területe alapján illetékes természetvédelmi hatóság által jóváhagyott 

éves Madárriasztási Terv alapján végezhető. 

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a Madárriasztási Terv (amennyiben releváns), a 

működési területe alapján érintett/illetékes természetvédelmi hatóság határozata (amennyiben 

releváns), valamint a Tógazdálkodási Napló. A dokumentumokat a támogatási kérelemhez, a 

kifizetési kérelemhez és a benyújtandó szakmai beszámolókhoz is be kell nyújtani. 

7. Fészkelési időszakban (március 1.-július 15.) a vízszintingadozás napi mértéke nem haladhatja 

meg az 5 cm-t, amely alól kivételt képeznek a technológia miatt ebben az időszakban esetlegesen 

leeresztésre és feltöltésre kerülő tavak, úgy mint: (a) az ivadéknevelő (elő,- és utónevelő); (b) a 

telelő/tároló, illetve (c) azon termelő tavak, amelyek a térség nyári hallellátását biztosítják. Ennél 

nagyobb mértékű napi vízszintváltoztatást a tavaszi, illetve őszi vízmozgatások esetében 

legkésőbb azok kezdetéig, két hétnél hosszabb szüneteltetést követően legkésőbb azok ismételt 

kezdetéig, valamint a teljes lecsapolást legkésőbb annak megkezdéséig írásban be kell jelenteni 

a KSZ felé (mahop@allamkincstar.gov.hu e-mail címre). A már feltöltött tavakon, rendkívüli 

helyzetekből adódó vízmozgatásokat legkésőbb azok megkezdésekor kell írásban jelenteni a KSZ 

felé (mahop@allamkincstar.gov.hu e-mail címre). 

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a Tógazdálkodási Napló, illetve a lecsapolásra 

vonatkozó, KSZ részére megküldött bejelentés. 

Ha a vízszintszabályozás nem a támogatást igénylő hatáskörébe tartozik, akkor a hatáskörrel 

rendelkező szervet, szervezetet a tárgyban írásban tájékoztatni kell. 

8. Nem zavarható a vízpart vagy a vízi környezet a vidra szaporodási helyének, valamint telepesen 

fészkelő vízimadarak fészektelepeinek 100 méter sugarú körzetében. A téli időszakban a 

halastóhoz/haltermeléssel hasznosított víztározóhoz közvetlenül kapcsolódó tápláló és lecsapoló 

csatornákon nem helyezhető el olyan műszaki zár/kerítés/hosszú földalatti csőszakasz, amely 

akadályozza a vidra közlekedését és táplálkozását. 

A tevékenység teljesülésének igazolására szolgál a támogatást igénylő/kedvezményezett 

nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy – amennyiben a tevékenységgel érintett területen van vidra 

szaporodási hely és/vagy vízimadár fészkelő hely – a téli időszakban nem helyezett el olyan 

műszaki zárat/kerítést/hosszú földalatti csőszakaszt, amely akadályozza a vidra közlekedését és 

táplálkozását, illetve a tevékenysége nem veszélyeztette a költés sikerességét. A dokumentumot 

a támogatási kérelemhez, a kifizetési kérelemhez és a benyújtandó szakmai beszámolókhoz is be 

kell nyújtani (amennyiben releváns). 

9. Az előírások ellenőrizhetősége érdekében a támogatást igénylő köteles éves Tógazdálkodási 

Naplót vezetni.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a célprogram elemeinek teljesülése helyszíni ellenőrzés keretében is 

ellenőrzésre kerül. 

 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

mailto:mahop@allamkincstar.gov.hu
mailto:mahop@allamkincstar.gov.hu
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3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 

Jelen felhívás esetében a kedvezményezettek kommunikációs kötelezettsége kizárólag a honlapjukon, a 

projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal (esetleg aloldal) megjelenítésére korlátozódik. 

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak. 

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A Felhívás 3.1.1.1. pontjában meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem 

támogatható. 

 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges: 

a) A támogatást igénylőnek a program teljes támogatási időszakára (5 év – 2018. január 1. napjától 

2022. december 31. napjáig) vállalnia kell a jelen Felhívás 3.1.1.1. fejezetében meghatározott 

összes tevékenység teljesítését.  

b) Az érintett halastó művelési ágú terület/haltermeléssel hasznosított víztározó rendelkezik a 

támogatási kérelem benyújtásakor jogerős (és lehetőség szerint a program teljes támogatási 

időszakára érvényes), a támogatást igénylő nevére szóló vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 

Amennyiben a benyújtásra került jogerős vízjogi üzemeltetési engedély nem a támogatást igénylő 

nevére szól, szükséges benyújtani a vízjogi engedélyes hozzájáruló nyilatkozatát is. Amennyiben 

a benyújtásra került jogerős vízjogi üzemeltetési engedély nem érvényes a program teljes 

támogatási időszakára, akkor csatolni kell a vízjogi engedélyes vízjogi üzemeltetési engedély 

meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatát. [Lsd. 1. számú szakmai melléklet e), f), g) 

pontok] 
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c) Amennyiben a támogatási kérelem benyújtója és a tógazdasági haltermelő nem a 

halastó/haltermeléssel hasznosított víztározó tulajdonosa, a részleges kompenzációs támogatás 

igénybevételének feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási egységekre 

(lehetőség szerint a támogatási időszak teljes időtartamára vonatkozó) érvényes haszonbérleti, 

vagy hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződéssel, vagy üzemeltetési 

szerződéssel rendelkezzen. Az ezt igazoló szerződésmásolatot a támogatási kérelemhez csatolni 

kell. 

Amennyiben a benyújtásra került haszonbérleti, vagy hasznosítási kötelezettség teljesítésére 

irányuló megbízási szerződés, vagy üzemeltetési szerződés nem érvényes a program teljes 

támogatási időszakára, akkor csatolni kell a támogatást igénylő és a tulajdonos szerződés 

meghosszabbítására vonatkozó szándéknyilatkozatát. 

d) Egy helyrajzi szám alatt szereplő terület csak egyszer részesülhet részleges kompenzációs 

támogatásban. 

e) A támogatást igénylő köteles éves Tógazdálkodási Naplót vezetni. 

f) A támogatást igénylő a működési területe alapján érintett természetvédelmi hatóság által 

jóváhagyott éves Madárriasztási Tervvel kell, hogy rendelkezzen, amennyiben ez a részleges 

kompenzációs támogatás alapjául szolgáló terület esetében releváns. 

g) A támogatást igénylőnek a működési területe alapján érintett/illetékes természetvédelmi hatóság 

által jóváhagyott, a támogatás alapjául szolgáló területre érvényes éves Hínárkezelési Tervvel kell 

rendelkeznie, amennyiben releváns. 

h) A támogatást igénylőnek a részleges kompenzációs támogatás alapjául szolgáló területre 

érvényes, a működési területe alapján érintett hatóság által jóváhagyott éves Nádaratási Tervvel 

kell rendelkeznie, amennyiben releváns. 

i) A támogatást igénylő a Felhívás 3.1.1.1 fejezetében meghatározottak alapján – amennyiben 

releváns – valamennyi igazoló dokumentumot köteles benyújtani a támogatási kérelem, a 

kifizetési kérelem vagy a szakmai beszámolók részeként. 

 

Részleges kompenzációs támogatás kizárólag akkor adható, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal 

arra, hogy a jelen Felhívás 3.1.1.1 fejezetében meghatározott követelményeket legalább öt évig betartja. 

A részleges kompenzációs támogatás formája a felmerülő többletköltségekért és/vagy a kiesett 

jövedelemért nyújtott éves ellentételezés. 

A korábbi tapasztalatok szerint az ilyen jellegű intézkedések, az extenzív halastavakon ténylegesen 

növelik a madárfauna létszámát és fajgazdagságát, ami egyben az ott táplálkozó madárfajok fokozott 

halfogyasztását is eredményezi. A ritka és veszélyeztetett fajok mellett a tavak/víztározók különösen 

vonzzák a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) hazai és vonuló állományait, amely madárfaj 

halfogyasztása meghatározó jelentőségű az összes hozamkiesésen belül. Emiatt a madarak által okozott 

jövedelemkiesés főleg a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) halfogyasztására vonatkozó becslés 

alapján lett kalkulálva. Jelen felhívás elsősorban a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) halfogyasztása 

miatti hozamkiesés és költségnövekedés indukálta jövedelemkiesés részleges kompenzálására szolgál. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy – a hatóságilag igazolt vis maior esetek hatásainak arányossági alapú 

kivételével – a célprogram elemeinek be nem tartása/nem teljesítése esetén a kifizetett részleges 

kompenzációs támogatás teljes visszafizetésének van helye. 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A projekt megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek 

meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 

védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 

környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 

legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

 

3.4.1.3. Egyéb elvárások 

A projekteknek hozzá kell járulniuk a MAHOP, az adott prioritás, illetve a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai 

Tervben (a továbbiakban: NAS) szereplő, akvakultúrába történő beruházások támogatására vonatkozó 

célokhoz. Fontos alapelv, hogy a projekt megvalósítása során a tevékenységet természet- és 

környezetkárosítást kizáró módon kell véghezvinni. Amennyiben az Irányító Hatóság tudomására jut, hogy 

más hatóság a kedvezményezettet a támogatott projekt megvalósításával összefüggésben természet- és 

környezetkárosító tevékenység végzése miatt elmarasztalta (a hatóságilag igazolt vis maior esetek 

kivételével), úgy a kedvezményezett támogatási jogosultsága megszűnik, és a kifizetett részleges 

kompenzációs támogatás visszafizetésének van helye.  

 

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

A projekt ütemezett megvalósítása érdekében mérföldköveket kell meghatározni a projekt céljának 

elérése érdekében. 

 

Az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók benyújtásával kapcsolatos elvárások a 

következők: 
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Mérföldkövek tervezésére és a szakmai beszámoló benyújtására vonatkozó határidő 

 

Az 1. mérföldkő tervezése és az 1. szakmai beszámoló beadása a 2018. évre vonatkozóan 

Az 1. mérföldkő tervezése a támogatási kérelem benyújtásának dátumától legkésőbb 2018. december 

31. napjáig  

Az 1. szakmai beszámoló beadása a támogatói okirat kézhezvételét követően a kifizetési kérelemmel 

együtt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1. szakmai beszámolót a kifizetési kérelemmel együtt szükséges 

benyújtani, így amennyiben a kifizetési kérelem az 1. mérföldkő elérésére tervezett dátumnál korábban 

kerül benyújtásra, az 1. mérföldkő elérésekor nem kell újabb beszámolót benyújtani. 

A 2. mérföldkő tervezése és a 2. szakmai beszámoló beadása a 2019. évre vonatkozóan 

A 2. mérföldkő: 2019. december 31. 

A 2. szakmai beszámoló: 2020. január 1. és március 1. között 

A 3. mérföldkő tervezése és a 3. szakmai beszámoló beadása a 2020. évre vonatkozóan 

A 3. mérföldkő: 2020. december 31. 

A 3. szakmai beszámoló: 2021. január 1. és március 1. között 

A 4. mérföldkő tervezése és a 4. szakmai beszámoló beadása a 2021. évre vonatkozóan 

A 4. mérföldkő: 2021. december 31. 

A 4. szakmai beszámoló: 2022. január 1. és március 1. között  

Az 5. (záró) mérföldkő tervezése és az 5. (záró) szakmai beszámoló beadása a 2022. évre 

vonatkozóan 

Az 5. (záró) mérföldkő határideje 2022. december 31.  

Az 5. (záró) szakmai beszámoló beadása 2023. január 1. és március 1. között 

 

A támogatást igénylő a támogatói okirat kézhezvételét követően egy alkalommal nyújthat be kifizetési 

kérelmet a teljes 5 éves időszakra. A jelen Felhívásban előírtaknak megfelelő kifizetési kérelemben 

igényelt részleges kompenzáció a kedvezményezettek felé egy összegben kerül kifizetésre. További 

kifizetési kérelem benyújtására az 5 éves program megvalósítási ideje alatt nincs lehetőség.  

 

A kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok listáját jelen Felhívás 6.3. fejezete, valamint az 1. 

számú szakmai melléklet tartalmazza. A szakmai beszámolóhoz benyújtandó dokumentumok listáját az 1. 

számú szakmai melléklet tartalmazza. A szakmai beszámoló (mellékletekkel együtt) be nem nyújtása 

esetére vonatkozó jogkövetkezményeket a 11. számú szakmai melléklet tartalmazza. 

 

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza. 
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3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése 

Részleges kompenzációs támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, legkorábban 2018. 

január 1. napján megkezdett projekthez igényelhető.  

 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. 

alpontja tartalmazza. 

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból, valamint az ETHA-ból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama 

alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII.23.) 

MvM rendelet állapítja meg. 

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projektek a 2018. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban valósulnak meg.  

A projekt fizikai befejezésére 2018. január 1. napjától számított 60 hónap áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A 

projekt fizikai befejezés napjának 2022. december 31. napja minősül. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 

pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

A projekt megvalósításának helye Magyarország. 

 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Lsd. jelen Felhívás 3.4.1.1 fejezetében. 
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3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 

Jelen Felhívás esetében a kedvezményezett a MAHOP-ban meghatározott eredménymutató 

teljesüléséhez csak közvetett módon tud hozzájárulni, így a kedvezményezett által teljesítendő indikátor 

vállalás nem értelmezhető. 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma a MAHOP 2.5-ös intézkedése esetében összesen:  

90 db. 

Az adatszolgáltatást a szakmai beszámolók jelentik. 

A MAHOP jelen Felhíváshoz kapcsolódó eredménymutatói az alábbiak: 

 

Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 
Típusa

1
 Célérték Azonosító 

2.7 - Környezeti 

szolgáltatásokat 

nyújtó 

akvakultúra 

gazdaságok 

ETHA 

508/2014/EU 
hektár OP-eredmény 17 524  

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

 

3.8. Fenntartási kötelezettség 

Jelen Felhívás esetében nem releváns 

 

3.9. Biztosítékok köre 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

 

3.10. Önerő 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 

legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkező őstermelők, családi gazdálkodók, Magyarországon bejegyzett 

egyéni vállalkozók, szövetkezetek, állami és magántulajdonú gazdasági társaságok (KKV-k), valamint a 

Felhívás céljaihoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet folytató érdekvédelmi szervezetek és 

egyesületek, amennyiben extenzív akvakultúrával foglalkoznak és a támogatási kérelemben foglaltak 

megfelelnek az alábbiaknak: 

 

- A halastó üzemeltetési engedélyében elsődleges hasznosítási irányként a haltermelés kell, hogy 

szerepeljen, a haltermeléssel hasznosított víztározó üzemeltetési engedélyében pedig szükséges, 

hogy szerepeljen az extenzív halászati cél, vagy rendelkezzen érvényes haltermelési 

szerződéssel (érvényes haltermelési szerződéssel a teljes támogatási időszak alatt szükséges 

rendelkezni). 

- A támogatást igénylő a támogatási kérelemmel érintett halastó/haltermeléssel hasznosított 

víztározó terület tulajdonosa, haszonbérlője vagy haszonbérlői jóváhagyás esetén 

alhaszonbérlője. 

- A támogatási kérelem tárgyát kizárólag a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős (és 

lehetőség szerint a program teljes támogatási időszakára érvényes), a támogatást igénylő nevére 

szóló vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező halastó művelési ágú terület(ek), valamint 

haltermeléssel hasznosított víztározó(k)* képezi(k), (Amennyiben a benyújtásra került jogerős 

vízjogi üzemeltetési engedély nem a támogatást igénylő nevére szól, szükséges benyújtani a 

vízjogi engedélyes hozzájáruló nyilatkozatát is. Amennyiben a benyújtásra került jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedély nem érvényes a program teljes támogatási időszakára, akkor csatolni kell 

a vízjogi engedélyes engedély meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatát), [Lsd. 1. számú 

szakmai melléklet e), f), g) pontok]. 

- A támogatási kérelem tárgyát képező halastó vagy haltermeléssel hasznosított víztározó helyrajzi 

száma után kizárólag egyszer igényelhető részleges kompenzációs támogatás. 

 

* Beleértve az elsődlegesen horgászcélú haltermelésre hasznosított víztározókat is, amelyek a halgazdálkodási hatóság által 

jóváhagyott halgazdálkodási tervük szerint, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 21. § (1) és (2) 

bekezdéseinek megfelelően haltermelési létesítménynek minősülnek. 

 

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be 

támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 
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4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg 

támogatás azon támogatást igénylő részére: 

1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen Felhívásban 

megfogalmazott célokkal, a NAS-sal, illetve a 1380/2013 Európa Parlament és a Tanács 

rendeletével nincs összhangban; 

2. aki vagy amely a jelen – MAHOP-2.5-2018 kódszámú – Felhívás, valamint a MAHOP-2.5-

2017. számú Felhívás keretében, adott helyrajzi szám vonatkozásában már részesült 

részleges kompenzációs támogatásban; 

3. akinek vagy amelynek az ETHA rendelet 10. cikke alapján a támogatási kérelme nem 

fogadható be. 

4. aki vagy amely a MAHOP-1.2-2017. számú Felhívás keretében, adott helyrajzi szám 

vonatkozásában már részesült támogatásban. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy helyrajzi szám alatt halastóbővítés/haltermeléssel hasznosított 

víztározó bővítése esetén az új területre nem érvényesíthető a részleges kompenzáció. 

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy jelen Felhívás keretében, nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületekre vonatkozóan támogatási kérelem nem nyújtható be, kivéve azokat az elsődlegesen 

horgászcélú haltermelésre hasznosított víztározókat, amelyek a halgazdálkodási hatóság által 

jóváhagyott halgazdálkodási tervük szerint, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. 

évi CII. törvény 21. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően haltermelési létesítménynek 

minősülnek. 

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített 

kiválasztási eljárásrendben kerülnek elbírálásra. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 19. napjától 2018. december 

19. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető 

elektronikus kitöltő programon keresztül. 

 

https://eptk.fair.gov.hu/
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 

pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
3
 látták 

el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus 

benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 

szolgáltatás
4
/futárposta-szolgáltatás

5
 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 

igénybevételével a következő címre:  

 

Agrárminisztérium 

Vidékfejlesztési Államtitkárság 

MAHOP Irányító Hatóság 

1860 Budapest Pf.: 1.  

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 

és címét! 

 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített 

kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra, illetve 

tisztázó kérdés feltevésére. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli 

egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív 

össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek 

benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak. 

                                                      
3
Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 

eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
4
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 

postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

5
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 

belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe. 
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4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen Felhívás keretében részleges kompenzációs támogatásban részesülhetnek azon projektek, 

amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban és mellékleteiben foglalt 

kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak: 

 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: 

a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 

használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra 

került. 

b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

c) A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott határidőn belül került beadásra. 

d) A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott felületen került beadásra. 

e) A támogatást igénylő megfelel a támogatást igénylők körére vonatkozó, a Felhívásban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Amennyiben valamely fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem 

felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) A támogatást igénylő benyújtotta a Felhívás 6.1 pontjában felsorolt mellékleteket. 

b) A támogatást igénylő benyújtotta az ETHA-rendelet 10. cikk (5) bekezdése alapján előírt 

nyilatkozatot, és a nyilatkozatban foglaltak alapján kérelme befogadható. 

j) A támogatási kérelem tárgyát kizárólag a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős (és lehetőség 

szerint a program teljes támogatási időszakára érvényes), a támogatást igénylő nevére szóló 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező halastó művelési ágú terület(ek), valamint 

haltermeléssel hasznosított víztározó(k) képezi(k). (Amennyiben a benyújtásra került jogerős 

vízjogi üzemeltetési engedély nem a támogatást igénylő nevére szól, szükséges benyújtani a 

vízjogi engedélyes hozzájáruló nyilatkozatát is. Amennyiben a benyújtásra került jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedély nem érvényes a program teljes támogatási időszakára, akkor csatolni kell 

a vízjogi engedélyes engedély meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatát). [Lsd. 1. számú 

szakmai melléklet e), f), g) pontok]. 

c) A támogatási kérelem tárgyát képező halastó vagy víztározó helyrajzi száma kizárólag egyszer 

vesz részt a célprogramban és a támogatást igénylő benyújtotta az erre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

Amennyiben valamely fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak a támogatási kérelem nem felel 

meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum 

hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra 

kerül sor. 
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3. Tartalmi értékelési szempontok 

 

Értékelési szempont Pontszám Az értékelés alapja 

1. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 

1.1. A projekt illeszkedik a MAHOP 2.5 

intézkedés céljához/céljaihoz, valamint 

specifikus célkitűzéséhez. 

0/20 

Megfelelt: 20 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

A projekt adatlap és a projekt részletes 

szakmai leírása. 

1.2. A támogatási kérelemben elérni kívánt 

eredmények reálisak, a mérföldkövek jól 

definiálható eredményekkel lefedettek. 

0/20 

Megfelelt: 20 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

A projekt adatlap és a projekt részletes 

szakmai leírása. 

1.3. A támogatást igénylő a támogatási 

kérelemben vállalta a Felhívásban megadott 

azon indikátorokat, amelyek a projekt 

megvalósítása szempontjából relevánsak. 

0/20 

Megfelelt: 20 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

A projekt adatlap és a projekt részletes 

szakmai leírása. 

2. SZAKMAI SZEMPONTOK 

2.1. A projekt előkészítettsége a 

projektjavaslat szakmai tartalma, annak 

realitása/megvalósíthatósága 

0/20 

A tervezett projekt az alábbi szempontok 

valamelyikére irányul: 20 pont 

- a természet és a biológiai sokféleség 

megőrzése és javítása; 

- a tájképi elemek megóvása; 

- egyes őshonos, veszélyeztetett halfajok* 

ex situ védelme és megőrzése. 

A tervezett projekt a fenti szempontok 

egyikére sem irányul: 0 pont. 

A projekt adatlap és a projekt szakmai 

leírása. 

2.2. A projekttel érintett terület besorolása  0/20 

A projekt védett területen/ex-lege 

területen, illetve olyan területen valósul 

meg, ahol a természetbarát gazdálkodást 

jogszabály írja elő: 0 pont. 

Vállalásalapú természetbarát 

gazdálkodás esetén: 20 pont. 

(Amennyiben a projekt többféle 

besorolású területen valósul meg, a 

magasabb pontszámmal járó terület kerül 

figyelembevételre.) 



21 
 

A projekt adatlap és a projekt szakmai 

leírása. 

Összesen elérhető maximális pontszám 100  

 

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a 

kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám 

nem éri el a minimális 60 pontot. 

 

* Halgazdálkodási szempontból fontos őshonos, veszélyeztetett halfajok (lsd. 2. sz. szakmai melléklet) 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

 

5.1. A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás esetében nem releváns.  

 

5.3. A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő, egységköltség formában meghatározott támogatás összege:  

70.200 Ft/hektár/5 év. A teljes támogatási összeg egyösszegben kerül kifizetésre.  

 

5.4. Előleg igénylése 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

 

5.5. Az elszámolható költségek köre 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 

illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 

tartalmazza.  

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

I. Jövedelem, illetve többletköltség kompenzáció 

a) Kompenzáció 

 A hozamkiesés és a többletköltségek indukálta kieső jövedelem részleges kompenzációja. 
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5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

1. A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 

2018. január 1. napja.  

 

2. Jelen Felhívás keretében kizárólag egyszeri elszámolásra van lehetőség. A benyújtott kifizetési 

kérelemben az Irányító Hatóság által kibocsátott támogatói okiratban foglalt támogatási összeg 100%-át el 

kell számolni.  

 

3. Kifizetési kérelmet az a kedvezményezett nyújthat be, aki 

a) rendelkezik az Irányító Hatóság által kibocsátott támogatói okirattal, 

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy a teljes időszakra 

vonatkozóan vállalja a kötelezettség teljesítését; 

c) eleget tesz a támogatói okiratban előírt feltételeknek. 

 

4. Kifizetési kérelem akkor nyújtható be és hagyható jóvá, illetve a megítélt támogatási összeg akkor 

fizethető ki, ha a kedvezményezett nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási eljárás, 

adósságrendezés alatt, és nincs köztartozása. 

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 

 

5.8. Nem elszámolható költségek köre 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 

 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 

 

5.9.1. A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 
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6.  CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

 

a) Nem hiánypótoltatható mellékletek 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 

 

b) Hiánypótoltatható mellékletek 

1. Az ETHA-rendelet 10. cikk (5) bekezdése alapján előírt, a támogatást igénylő által aláírt 

nyilatkozat. 

2. 1. számú szakmai mellékletben felsorolt dokumentumok. 

3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező halastó vagy 

haltermeléssel hasznosított víztározó helyrajzi száma kizárólag egyszer vesz részt a 

célprogramban. 

4. A projekt illeszkedése című melléklet (10. számú szakmai melléklet), amely magában foglalja a 

következőket: a projekt illeszkedése a felhívásban megfogalmazott célokhoz, a projekt esetleges 

kapcsolódási pontjai más operatív programokhoz és a NAS-hoz, a kiválasztási kritériumoknak 

történő megfelelés. 

5. Amennyiben a támogatást igénylő állami tulajdonban álló gazdasági társaság a Kormány előzetes 

hozzájárulása. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 

támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 
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6.3. A KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

LISTÁJA  

A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája: 

- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-ban meghatározott dokumentumok; 

- nyilatkozat arról, hogy nem áll a kedvezményezett csődeljárás, felszámolási, végelszámolási 

eljárás, adósságrendezés alatt és nincs köztartozása;  

- az 1. számú szakmai mellékletben felsorolt és a támogatási kérelemhez be nem nyújtott 

dokumentumok. 

 

A kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumok, valamint a későbbiekben benyújtandó szakmai 

beszámolók egyben monitoring jelentésnek is minősülnek. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A kedvezményezett halála esetén az Irányító Hatóság által kijelölt szervezet a kedvezményezettel annak 

halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) 

kérelmére a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben az Irányító 

Hatóság által kijelölt szervezet a szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával 

elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz. 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

http://www.szechenyi2020.hu/
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11. A Felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

A Felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 

 Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról  

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 A Bizottság 763/2014/EU végrehajtási rendelete 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok 

(vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII.23.) MvM rendelet 

 a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) 

VM rendelet 

 

A Felhíváshoz kapcsolódó szakmai mellékletek: 

1. Benyújtandó dokumentumok listája 

2. Értelmező rendelkezések listája 

3. Az ETHA-rendelet 10. cikk (5) bekezdése alapján előírt nyilatkozat minta 

4. ÁSZF (elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 

5. ÁÚF (elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 

6. Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 

7. Önellenőrzési lista 

8. Tógazdasági Napló minta 

9. NAS (elérhető: http://halaszat.kormany.hu/szakmai-anyagok) 

10. Projekt illeszkedése excel sablon 

11. Jogkövetkezmények 

 

 


