
 

 

Módosult Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 
című (MAHOP-2.2-2016 kódszámú) felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 1., 
3. és 11. számú szakmai mellékletek 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az 
akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című (MAHOP-2.2-2016 kódszámú) 
felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 1., 3. és 11. számú mellékletek módosítása. A 
módosításra az elvárások pontosítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében került sor. 
 
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a már benyújtott, jogosultsági vizsgálat 
alatt álló támogatási kérelmek esetében is a jelen módosítások kerülnek figyelembe vételre. 
 
 
A felhívás módosításai az alábbi pontokat érintik: 
 
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 
3.7.1. Indikátorok 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 
 
A felhívás módosításai az alábbi mellékleteket érintik:  
 
1. számú melléklet: Benyújtandó dokumentumok listája 
3. számú melléklet: Értelmező rendelkezések listája 
11. számú melléklet: Önellenőrzési lista 
 

Módosított 
fejezet 
száma 

Eredeti szöveg Módosult szöveg 

3.4.1.1. 1. Az extenzív és félintenzív akvakultúra 
rendszerek (tógazdasági haltermelés) 
esetében  
a) 
 
Kiegészítésre került. 

1. Az extenzív és félintenzív akvakultúra 
rendszerek (tógazdasági haltermelés) 
esetében  
a) 
- Új telephelyen haltermelési létesítmény 
vagy létesítmények létrehozása a hozzá 
tartozó termelői és telepi 
infrastruktúrával együtt. 

3.4.1.1. 1. Az extenzív és félintenzív akvakultúra 
rendszerek (tógazdasági haltermelés) 
esetében  
b) 
- Tóépítési és tófelújítási munkák 
esetében az ott található növényzet 
irtására, föld- és sziklamunkára, 
rézsűvédelem kiépítésére, a 
vízkormányzást segítő műtárgyak 
építésére és felújítására, valamint a 
partvédelem, elhabolás elleni védelem 
kialakítására, vagy felújítására. 

 
Áthelyezésre került a b) ponton belül 
 
 - Tóépítési és tófelújítási munkák esetében 
az ott található növényzet irtására, 
rézsűvédelem kiépítésére, a 
vízkormányzást segítő műtárgyak építésére 
és felújítására, valamint a partvédelem, 
elhabolás elleni védelem kialakítására, 
vagy felújítására. 

3.4.1.1. 2. Az intenzív akvakultúra rendszerek 
esetében 
a) 
 

2. Az intenzív akvakultúra rendszerek 
esetében 
a) 
- Új telephelyen intenzív haltermelési 



 

 

Kiegészítésre került. létesítmény vagy létesítmények 
létrehozása a hozzá tartozó termelői és 
telepi infrastruktúrával együtt. 

3.4.1.1 Építési beruházásokra vonatkozó külön 
rendelkezések az extenzív, félintenzív és 
intenzív akvakultúra rendszerek esetében  
b) 
- a jogerős építési engedélyt, a 
jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a 
jogerős közlekedési hatósági engedélyt, 
beleértve az engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt; 

Építési beruházásokra vonatkozó külön 
rendelkezések az extenzív, félintenzív és 
intenzív akvakultúra rendszerek esetében  
b) 
- a jogerős építési engedélyt, a 
jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a 
jogerős közlekedési hatósági engedélyt, 
beleértve az engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt. ETDR-be feltöltött 
tervdokumentáció esetén elegendő az 
azonosító és az iratazonosító szám 
megadása; 

3.7.1. Az indikátor célértékekre vonatkozó 
tájékoztatást a 13. számú szakmai 
melléklet tartalmazza. 

Az indikátor vállalásokra vonatkozó 
tájékoztatást a jogkövetkezményekkel 
együtt a 10. számú szakmai melléklet 
tartalmazza. 

3.7.1. Az akvakultúra-termelés mennyiségének 
változása  
Célérték: 2 055 tonna 
Az akvakultúra-termelés értékének 
változása  
Célérték: 3 251 000 Euro 
Intenzív akvakultúra-termelés 
mennyiségének változása 
Célérték: 895 tonna 
Intenzív akvakultúra-termelés értékének 
változása 
Célérték: 1 838 000 Euro 

Az akvakultúra-termelés mennyiségének 
változása  
Célérték: 3 247  tonna 
Az akvakultúra-termelés értékének 
változása  
Célérték: 6 670 000 Euro 
Intenzív akvakultúra-termelés 
mennyiségének változása 
Célérték: 795 tonna 
Intenzív akvakultúra-termelés értékének 
változása 
Célérték: 2 152 000 Euro 

4.2. 2. aki vagy amely a jelen – 
MAHOP-2.2-2016 kódszámú – Felhívás 
keretében, adott célterületen, adott 
telephely vonatkozásában már 
részesült támogatásban; 

 
 
Törlésre került. 

4.3. A támogatást igénylő jelen Felhívás 
keretében célterületenként egy 
telephelyre vonatkozóan egy 
támogatási kérelmet nyújthat be. 

A támogatást igénylő jelen Felhívás 
keretében célterületenként több 
támogatási kérelmet is benyújthat.. 

5.6. Piaci ár igazolása 
- Az alátámasztó dokumentumok 
(árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a 
közbeszerzés vagy beszerzés 
eredményeként megkötött szerződés 
időpontjához képest 6 hónapnál 
régebbiek. 

- A támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően lefolytatott közbeszerzés 
esetén az alátámasztó dokumentumok 
(árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a 
közbeszerzés vagy beszerzés 
eredményeként megkötött szerződés 
időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek. 

5.7. Az extenzív, félintenzív és intenzív 
akvakultúra rendszerek esetében az 
alábbi értékhatárig vehető igénybe 
termelési célú beruházási támogatás: 
 
b) új ponttal egészült ki. 

b) új telephelyen haltermelési 
létesítmény vagy létesítmények 
létrehozása a hozzá tartozó termelői és 
telepi infrastruktúrával együtt (ide nem 
értve a gép- és eszközbeszerzést) 
legfeljebb 100 millió Ft támogatási 
igényig, ezen belül a fenti korlátozások 
(új halastó építése, közvetlenül a 



 

 

munkakörülmények javítását szolgáló 
beruházások) figyelembevételével, 

1. számú 
melléklet 

II. d) az engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki dokumentáció 
(támogatási kérelemhez elegendő a 
hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentáció), (amennyiben 
releváns); 

II. d) az engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki dokumentáció 
(amennyiben releváns). (A támogatási 
kérelemhez elegendő a hatósághoz 
benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentáció). ETDR-be feltöltött 
tervdokumentáció esetén elegendő az 
azonosító és az iratazonosító szám 
megadása; 

3. számú 
melléklet 

26. telephely: 26. meglévő telephely: 

11. számú 
melléklet 

 A Felhívás módosításnak megfelelően  
került módosításra. 

 


